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Abstrakt 

 Tato diplomová práce analyzuje současné vedení provozní evidence 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a její transformaci na souhrnnou provozní 

evidenci. V první část zahrnuje popis problematiky ochrany ovzduší na světové, 

evropské i národní úrovni. Dále pak hledání hotového řešení a analýze současného 

stavu. Druhá část se soustředí na komunikaci s budoucími uživateli, při definování 

funkcí systému, tvorbu návrhu databáze a jeho uživatelského rozhraní. Poslední část 

podrobně rozebírá strukturu navrhovaného systému a jeho chování při interakci 

s uživateli.  

   

 

 

 

Abstract 

 This diploma thesis analyzes contemporary using of operational record of air 

pollution stationary  sources and its transformation into overall operational records. 

First part includes problem description of air pollution at national, European and world-

wide level. Afterwards it looks for complete solution and analyzing of current situation. 

Second part is focused on future user’s communication in the system function 

definition, creating a database design and its user interface. Last part analyzes the 

proposed system in details, its behavior and interaction with users. 

 



 

  

 

Seznam použitých zkratek 
ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

ČS PHM – Čerpací stanice pohonných hmot 

EHK – Evropská hospodářská komise 

E-PTRT – Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek 

ER Diagram – Entitně relační diagram 

IČP – Identifikační číslo provozovny   

ID – Identifikátor,  primární klíč 

IRZ – Integrovaný registr znečišťování životního prostředí 

IS  - Informační systém 

ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP 

JI – Joint Implementation 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí České republiky  

OEC – Osobní evidenční číslo 

OO – Oprávněná osoba 

OSS – Organizační složka státu 

PE – Provozní evidence stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

PHM – Pohonné hmoty 

PRTR – Registr úniků a přenosů znečišťujících látek (Pollutant Releases and Transfer  

Register) 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

SPE – Souhrnná provozní evidence stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

SQL –  Strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query Language) 

SW – Software 

SZZO – stacionární zdroj znečišťování ovzduší 

TOC – Celkové organické látky (Total Organic Compounds) 

UML – Objektově orientovaný modelovací jazyk (Unified Modeling Language) 

VOC – Těkavé organické látky (Volatile Organic Compounds). 

ZL – Znečišťující látka 

ZZO – Zdroj znečišťování ovzduší 

ŽP – Životní prostředí 
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1. Úvod 
 Již odnepaměti si člověk přizpůsobuje okolí svým potřebám. Svou činností si ve 

všech odvětvích vybírá daň na životním prostředí. Zvláště pak ve 20. století měla ničivý 

dopad. Důsledkem toho je změna klimatu, a to je dnes jeden z nejzávažnějších globálních 

ekologických problémů. 

 Hlavním projevem je zejména tolik diskutované globální oteplování. Jeho příčinou je 

s největší pravděpodobností zesilování skleníkového efektu atmosféry díky nadměrnému 

úniku skleníkových plynů do atmosféry. Jakou měrou se antropogenní činnosti podílí na 

změně klimatu, je stále předmětem diskusí v odborných kruzích. Není však pochyb o tom, 

že člověk ke zhoršení kvality ovzduší významně přispěl. Ochrana životního prostředí se 

stala významným tématem již v 70. letech minulého století. Výsledkem byly mezinárodní 

dokumenty podporující omezování, postupné snižování a předcházení znečišťování 

životního prostředí. 

 Současným trendem v ekologické politice je snaha o dosažení snížení emisí co 

nejefektivnějším způsobem. Prostor dostávají emisní obchodování a ekologické daně. Ke 

zlepšení napomáhá také zvýšený přístup veřejnosti k informacím z oblasti životního 

prostředí. Za tímto účelem byl zřízen evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek 

a v případě ČR také Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ). Povinností 

členských států je sběr dat o únicích znečišťujících látek do ovzduší a jeho zpřístupnění 

veřejnosti. 

 V ČR má ohlašovací povinnost každá organizace provozující jeden a více zvláště 

velkých, velkých nebo středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (SZZO), a to 

prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) přes 

ověřovatele do IRZ. Mezi jejich povinnosti patří evidence těchto zdrojů sloužící jako 

podklad pro hlášení a případnou kontrolu. Případné chyby v hlášených datech, stejně tak 

neplnění ohlašovací povinnosti a nevedení provozní evidence (PE) mají za následek velmi 

vysoké sankce. 

 Cílem mé diplomové práce je analyzovat vedení PE a další povinnosti v organizaci 

v návaznosti na platné právní předpisy. Výsledkem pak bude webový informační systém 

(IS), navržený na základě získaných znalostí, který PE za tyto zdroje řeší.   
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2. Analýza současného stavu vedení provozní evidence 
 V této kapitole bych se chtěl zaměřit na získání informací o vztahu mezi organizace a 

státu v oblasti ovzduší a legislativně nastavených pravidlech regulace vypouštění emisí 

vznikajících provozem SZZO v organizaci. Dále tato kapitola odpovídá na otázku pořízení 

PE s ohledem na potřeby organizace a její povinnosti dané platnou legislativou. 

2.1 Zvolené metody získávání informací a přístup k provádění analýzy 

systému 

 K provedení analýzy je třeba zvolit metodu získávání informací o doméně problému 

a také přístup k provádění analýzy systému. V obou dvou případech jsem zvolil kombinaci 

více možností pro zajištění dostatku informací o celém procesu evidence SZZO a jejího 

využívání. K provedení analýzy současného stavu využívám metod získávání informací: 

 Rozhovory s uživateli 

 Studium dokumentací a přepisů 

 Pozorování prostředí uživatele 

 Porovnání s obdobnými existujícími systémy. 

K provádění analýzy volím kombinaci níže uvedených přístupů:  

 Průzkum po organizačních celcích 

 Sledování vazeb „příčina – následek“ 

 Analýza informací o objektech 

 Analýza výstupů  

 Procesní analýza.    

2.2 Legislativní rámec ochrany ovzduší  

 Na ochranu životního prostředí (ŽP) bylo za celá desetiletí sepsáno mnoho 

mezinárodních úmluv, dohod a prováděcích protokolů. Členské strany a státy se v nich 

přihlašují k odpovědnosti za stav a vývoj ŽP a jejich ratifikací se zavazují k plnění 

definovaných povinností a naplnění stanovených cílů. Bylo také navrženo mnoho nástrojů 

podporujících efektivní a optimalizované plnění stanovených cílů, uvedených v těchto 

dokumentech. Orientace v této problematice je však díky množství nových platných i 

zrušených legislativních předpisů na všech úrovních velice složitá, proto zde 

v následujícím textu uvádím nejdůležitější z nich. Podrobněji se legislativou zabývá 

příloha č. 1 elektronické verze této práce.  

2.2.1 Mezinárodní právní dokumenty 

 Počátkem snahy o ochranu ŽP byla Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší 

přecházející hranice států (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, 

CLRTAP). Tato úmluva byla sjednána dne 13.11.1979 v Ženevě a stala se prvním 

nástrojem mezinárodního práva ochrany ovzduší. Poskytla základní rámec pro kontrolu a 

snižování škod na zdraví lidí a ŽP způsobené znečištěním ovzduší přecházející hranice 

států. Smluvní omezování znečišťování ovzduší se realizuje postupně přijímanými 

protokoly uvedenými v příloze č. 2 elektronické verze této práce. 

 V roce 1985 se pozornost Organizace spojených národů (OSN) zaměřila na ochranu 

ozónové vrstvy, jejímž výsledkem byla tzv. Vídeňská úmluva. Účelem této úmluvy zůstává 

ochrana lidského zdraví a ŽP proti nepříznivým účinkům lidské činnosti, které mění nebo 
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by mohly měnit ozónovou vrstvu. Konkrétní závazky, kterými je naplněn cíl stanovený ve 

zmíněné Vídeňské úmluvě, upravuje Montrealský protokol z r. 1987 o látkách, které 

poškozují ozonovou vrstvu. Účelem protokolu, a jeho pozdějších dodatků, je přijímání a 

realizace celosvětových opatření na vyloučení výroby a spotřeby látek poškozujících 

ozónovou vrstvu.  

 Nejvýznamnější z mezinárodních úmluv je Rámcová úmluva OSN, ve které se strany 

dohodly:  

 na inventarizaci svých emisí skleníkových plynů, 

 na sestavení a realizaci národních programů zaměřených na redukci emisí 

skleníkových plynů,  

 na podpoře vědeckého výzkumu, veřejné osvětě a výměně informací, 

 na vzájemné komunikaci a spolupráci.  

 Prováděcím protokolem úmluvy je Kjótský protokol. Zaměřuje redukci skleníkových 

plynů, na které se nevztahuje Montrealský protokol a jeho pozdější dodatky. Pro jeho 

platnost byly stanoveny dvě podmínky, které musely být splněny obě dvě: ratifikace 

alespoň 55ti státy a ratifikace tolika státy Dodatku I (tedy průmyslově vyspělými zeměmi), 

aby jejich podíl na emisích všech států Dodatku I v roce 1990 činil alespoň 55%. Protokol 

usiluje o snižování emisí co nejefektivnějším způsobem, a proto zavádí tzv. flexibilní 

mechanismy. Tyto ke snižování emisí skleníkových plynů přispívají sice nepřímo, ale 

přesto významně. Řeší totiž redukci ekonomických nákladů na omezení emisí pomocí 

tržních nástrojů. Jde o obchodování s emisemi, společně zaváděná opatření a mechanismus 

čistého rozvoje.  

 Prvně jmenovaný z těchto nástrojů, obchodování s emisemi, je nejvýznamnější. Jen 

v České republice se roční objem emisních povolenek počítá v miliardách Kč. Určen je jen 

pro ekonomicky vyspělé státy a obchodovaným zbožím je emisní povolenka. Ta umožňuje 

zemi, která vypustila do ovzduší dokonce méně CO2 než jí bylo dovoleno Kjótským 

protokolem, prodat ušetřené emise jiné zemi a napomoci jí tímto způsobem splnit její 

závazky. Emise jednotlivých skleníkových plynů jsou přepočítávány na emise CO2. 

Výpočet přepočtů však není jednoduchý, a to nejen pro různou schopnost vyvolávat 

skleníkový efekt, ale i pro odlišnou rozptylovost v atmosféře. Na konečné podobě vztahů 

se stále pracuje.  Nejnovější přepočty skleníkových plynů na CO2 jsou uvedeny v příloze č. 

3 elektronické verze této práce.  

 V rámci Evropské unie (EU) emisní povolenky rozděluje jednotlivým státům 

Evropská komise. Podkladem pro rozhodování o jejich množství jsou národní alokační 

plány předkládané jednotlivými členskými státy. Sestavovány jsou z údajů vykázaných 

emisí skleníkových plynů za jednotlivé provozovatele zdrojů znečištění ovzduší, a to za 

uplynulý rok. Každý stát pak s přidělenými emisními povolenkami hospodaří podle svého 

národního alokačního plánu. Určitou část si ponechává jako rezervu a zbytek rozděluje 

provozovatelům, přihlášeným do systému s obchodováním s emisemi. Nevyužité 

povolenky lze prodat jiné zemi. Zisk jednotlivých států je pak využit na financování 

závazků vyplývajících z uzavřených mezinárodních smluv na ochranu ŽP.  

 K dalším důležitým dokumentům patří Úmluva o přístupu veřejnosti k informacím, 

účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP, tzv. 

Aarhuská úmluva. Veřejnost se zde stává smluvním partnerem veřejné správy s právem 

získávat srozumitelné informace o ŽP, účastnit se rozhodování a mít zajištěnu právní 

ochranu. Tato práva tvoří tři základní pilíře, jejichž názvy jsou obsaženy v hlavičce 

úmluvy. Účelem úmluvy je, mimo jiné, zvýšit a podpořit zájem veřejnosti o ochranu ŽP.  
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  Odpovědí na tuto úmluvu byl Protokol o registrech úniků a přenosů. Jeho posláním 

je přispět ke zvýšení přístupu veřejnosti k informacím o ŽP a zajistit by to měl k tomuto 

účelu vytvořený registr úniků a přenosů znečištění (Pollution Release and Transfer 

Register, PRTR). Založení vlastního národního registru u každé účastnické strany je 

nezbytné, protože každá strana je povinna v ročních cyklech hlásit znečištění za jednotlivá 

zařízení provozující činnost uvedenou v příloze č. 1 protokolu. Určuje národním registrům 

také povinné a proměnné údaje, jeho formu a strukturu. V úvahu také přichází zohlednění 

dalších možností jeho rozšiřování a rozvoje. Seznam povinných znečišťujících látek, které 

registr musí obsahovat, je uveden v příloze č. 4 elektronické verze této práce. 

 Protokol o PRTR zcela zásadně ovlivňuje ekologické aktivity na evropské i národní 

úrovni. EU svým nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.166/2006 zřídila 

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (European Pollutant Release and 

Transfer Register, E-PRTR). Jednotlivým členským státům EU tímto také uložila 

povinnost založení národního registru, jehož prostřednictvím budou povinni tento registr 

pravidelně plnit. Česká republika na základě tohoto nařízení zřídila v roce 2004 tzv. 

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ). Od 1. ledna 2010 byl zahájen 

provoz Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), jehož 

prostřednictvím se ohlašování provádí.  

2.2.2 České právní dokumenty 

 Na financování závazků plynoucí z přijatých mezinárodních dohod a na financování 

národních programů na ochranu ŽP byl zřízen Státní fond ŽP. Přísun finančních prostředků 

do fondu je zajištěn ve formě poplatků za znečišťování ŽP a uložené daně s vazbou na ŽP 

(z pevných paliv, zemního plynu a elektřiny). Velmi významným zdrojem je také obchod 

s emisními povolenkami.  

 Mezinárodním úmluvám a protokolům bylo třeba přizpůsobit i národní právní 

předpisy. V ČR se základním strategickým dokumentem řešícím všechny oblasti ŽP stala 

tzv. Státní politika ŽP 2004-2010. Její novější podoba prozatím nebyla schválena a 

uvedena v platnost. V duchu této strategické ekologické politiky jsou pak tvořeny nové, 

upravovány stávající a rušeny nevyhovující zákony, vyhlášky a nařízení. Prezentace státní 

politiky ŽP a řešení ochrany ŽP v ČR je hlavní úlohou Národního programu na zmírnění 

dopadů změny klimatu. 

 Jednou z nejdůležitějších norem pro ochranu ovzduší v ČR je zákon č. 86/2002 Sb., 

o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů nebo také zákon o ovzduší. 

Specifikuje základní rozdělení zdrojů znečištění ovzduší (ZZO) na mobilní a stacionární.  

 Mobilní ZZO jsou samohybná, pohyblivá a případně přenosná zařízení vybavena 

spalovacím motorem sloužícím k vlastnímu pohonu nebo k přeměně energií. Jedná se např. 

o dopravní prostředky, kompresory, stavební a průmyslové stroje, motorové sekačky, pily, 

sbíječky a mnoho dalších. Stacionární ZZO jsou pevně spjaty s místem a podle míry svého 

vlivu na kvalitu ovzduší se dělí na zvláště velké, velké, střední a malé zdroje. Rozdělení 

stacionárních ZZO (SZZO) je v příloze č. 5. Zákon obsahuje pevná pravidla a povinnosti, 

kterými se provozovatelé všech zdrojů musí řídit. Provozovatelé malých SZZO nemají tato 

pravidla a povinnosti tak přísná. Jinak je tomu u provozovatelů ostatních zdrojů.  

 Kromě povinností daných tímto zákonem, se na provozovatele vztahují povinnosti 

dalších zákonů, vyhlášek a nařízení. Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci zajišťuje 

ochranu ŽP vydáváním integrovaného povolení, kterým reguluje a řídí provozované 

SZZO. Tento zákon je zde uveden pouze pro úplnost, protože podmínkou provozu každého 

velkého a zvláště velkého SZZO je totiž vlastnictví integrovaného povolení, které lze 
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získat pouze za podmínek stanovených tímto zákonem. Zákon č. 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích 

povinností tyto povinnosti rozšiřuje. Výčet znečišťujících látek podléhajících hlášení do E-

PRTR je rozšířen přílohami č. 1 a 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví 

seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 

integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Nakonec je doplňuje vyhláška č. 

205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších 

ustanovení o ochraně ovzduší. Pro vedení PE jsou poslední tři jmenované normy zcela 

zásadní.   

 Zákon o ovzduší se provádí mnoha právními předpisy. Ne všechny se však týkají 

provozu SZZO, ohlašovací povinnosti za tyto zdroje nebo vedení jejich PE. 

Nejvýznamnější z nich jsou uvedeny v příloze č. 6 elektronické verze této práce. Zabývají 

se zejména stanovením emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních SZZO 

pro skupinu znečišťujících látek nebo konkrétním typem činnosti provozovny.  

2.2.3 Vztah mezi provozní evidencí a legislativou  

 Zcela klíčovým systémem na ochranu ŽP je systém evidující jaké znečišťující látky a 

v jakém množství každý stát produkuje. Právě takovým jsou E-PRTR a v ČR IRZ. Bez 

nich by nebylo možné ověřovat, zda členové těchto úmluv plní stanovená kritéria 

snižování znečišťujících látek či nikoliv. Důležitost tohoto systému ještě více zvýšilo 

zavedení emisních povolenek. Obchodování s nimi je přímo závislé na množství 

škodlivých látek vyprodukovaných jednotlivými státy v předcházejícím roce. Přidělování 

těchto povolenek provozovatelům zdrojů znečištění a možnost obchodu s tímto artiklem 

přispívá ke snižování zátěže ŽP. Další významnou dimenzí je poskytování informací o 

znečišťování ŽP veřejnosti. Zájem o tyto informace nutí provozovatele chovat se šetrněji 

ke svému okolí.  

 Hlášené údaje provozovatelů do IRZ musí být přesné a zpětně prokazatelné, a to 

zejména kvůli obchodu s emisními povolenkami. Zkreslením hlášených údajů by mohlo 

dojít nejen k nesprávným výsledkům při vyhodnocování vypuštěných škodlivých látek, ale 

také k nesprávnému výpočtu přidělovaných emisních povolenek jednotlivým státům. 

Finanční ztráty by díky tomu mohly být obrovské. PE umožňuje využití kvalitních údajů 

jako podkladů pro hlášení, je-li provozovatelem pravidelně udržována a doplňována.    

2.3 Povinnosti provozovatele zdrojů znečištění 

 Povinnosti uložené naší legislativou by se daly shrnout do několika skupin. 

2.3.1 Ohlašovací povinnost 

 Nejzákladnější povinností provozovatelů středních, velkých a zvláště velkých SZZO 

je ohlašovací povinnost. Vyžadována je zákonem č. 25/2008 Sb., který sleduje překročení 

prahových hodnot nebezpečných a škodlivých látek uvedených v příloze II nařízení 

č.166/2006/ES a uvedené v přílohách č. 1 a 2 nařízení vlády č.145/2008 Sb. 

 Hlavními sledovanými a také zpoplatněnými znečišťujícími látkami jsou tuhé 

znečišťující látky (TZL) ve spalinách, těžké kovy a jejich sloučeniny, oxid siřičitý a 

uhelnatý, oxidy dusíku a organické látky, které nespadají mezi ostatní zpoplatněné 

znečišťující látky I. a II. třídy, vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC), dále pak 

amoniak, methan a polycyklické aromatické uhlovodíky. 

 Ostatní sledované látky jsou seskupeny do tříd podle míry vlivu na okolí. První třída 

obsahuje nejnebezpečnější látky, kterými jsou Azbest, Benzen a Berylium s jeho 
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sloučeninami. Tyto látky jsou nejvíce zpoplatněny. Látky patřící druhé třídy nejsou tolik 

nebezpečné, jako ve třídě první, přesto jsou poplatky za jejich únik do ovzduší druhé 

nejvyšší. Patří do ní Fluor, Chlor, Brom a jejich organické i anorganické sloučeniny, 

Sulfan a Sirouhlík. Sazebník poplatků za znečišťující látky pro SZZO je přílohou č. 7. 

 Množství těchto látek musí provozovatelé každoročně ohlašovat prostřednictvím 

ISPOP do 31. března včetně. Tuto povinnost mají prozatím provozovatelé zvláště velkých, 

velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší.  

 Zákon nenutí provozovatele k vyplnění formuláře striktně přes systém ISPOP. 

Připouští také variantu, kdy provozovatel si ze své PE exportuje potřebné údaje do formátu 

XML, které pak do prázdného formuláře konkrétní provozovny načte. Nutným 

předpokladem je však dodržení datové struktury hlášení. 

2.3.2 Kvalita ohlašovaných údajů 

 Provozovatelé jsou odpovědní za kvalitu informací, které ohlašují a při jejich 

přípravě jsou povinni použít nejlepší dostupné údaje. K tomuto účelu byla vydána vyhláška 

č.205/2009Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších 

ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Roční hlášení musí být zajištěno dostatečnou 

četností a délkou trvání shromažďování údajů během roku.   

 Údaje musí být úplné. Musí zahrnovat všechny úniky a přenosy mimo lokalitu všech 

znečišťujících látek a odpadů překračujících prahovou hodnotu pro dotčené provozovny. 

Rovněž se tím také myslí, že budou ohlášeny všechny další požadované informace týkající 

se identifikace provozovny.  

 Údaje musí být konzistentní, aby bylo možné hlášení v průběhu let porovnávat. 

Údaje musí být ohlašovány vždy podle jednoznačných a jednotných definic, identifikací 

zdrojů a spolehlivých metodik pro zjišťování úniků a přenosů.  Nezbytné je konzistentní 

používání identifikačních čísel provozoven (IČP).  

 Tyto údaje slouží k porovnání úniků a přenosů v rámci země nebo mezi různými 

zeměmi prostřednictvím  E-PRTR. Měly by být tedy důvěryhodné, aby toto srovnávání 

mohlo být objektivní a spolehlivé.   

2.3.3  Vedení provozní evidence 

 Provozovatelé jsou povinni uchovávat evidenci údajů, ze kterých byly ohlášené 

informace získány a popis metody použité k jejich získání. Archivovat je musí po dobu 5ti 

let od konce ohlašovací povinnosti.  

 Musí být schopni doložit ověřitelné podklady, na jejichž základě získali ohlášené 

údaje, případně na základě jakých podkladů získali údaje o nedosažení příslušných 

ohlašovacích prahů.  

 Formát a podoba provozní evidence nebyly stanoveny.  

2.3.4 Sankce 

 Neplněním ohlašovací povinnosti, uvedením nesprávných údajů a také nevedením 

PE poskytující podklady pro hlášení je ve smyslu §7 [21] považováno za správní delikt. 

Sankce by měla být přiměřená, avšak odrazující. Kontrolu provádí Česká inspekce ŽP a 

může vyměřit provozovateli pokutu až do výše 500.000 Kč.  

2.4 Možnosti pořízení provozní evidence 

 Existence PE je vyžadována §18 vyhlášky č. 205/2009 Sb. a její vedení je povinné. 

Požadavky na její podobu či formu však stanoveny nebyly. Řídit se lze pouze Přílohami č. 
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6 a 7 této vyhlášky. Žádné metodické návody, jak postupovat při tvorbě takové PE, nejsou 

k dispozici.  

2.4.1 Pořízení vlastní aplikace 

 Zakoupení licence na aplikaci či informační systém (IS) PE je výhodné. Vše, co by 

provedl externí dodavatel, a také vyfakturoval jako provedenou službu, je možné zvládnout 

vlastními silami. Nalézt takové řešení bylo cílem hledání v síti Internet. Po vytrvalém 

pátrání jsem zjistil, že takový software (SW) není k dispozici. Odpovědí na pokládané 

dotazy vyhledávačům webových stránek byly vždy jen odkazy na zákony, vyhlášky a 

firmy poskytující zpracování PE za úplatu.  

 Nedostupnost takové aplikace by mohla být do jisté míry způsobena komplikovanou 

legislativou, protože díky množství dosud vydaných zákonů, vyhlášek a nařízení není 

snadné do této problematiky proniknout a porozumět jí. Dalším důvodem, proč tomu tak 

je, může být také příliš komplexní záběr této problematiky. Základní sledovanou jednotkou 

je totiž SZZO, tedy provozovna. Podle toho, kterou činností se provozovna zabývá, se 

sledují ohlašovací prahy látek vypuštěných do ovzduší. Situace v případě většího 

výrobního podniku, na který je nahlíženo jako na provozovnu, je mnohem složitější.  Může 

totiž obsahovat mnoho dalších a hlavně různých SZZO. V praxi může provozovna 

obsahovat např. několik spalovacích zdrojů, jako jsou kotelny a náhradní zdroje energie. 

Dále mohou být součástí provozu tzv. ostatní SZZO jako např. lakovna, truhlárna, vlastní 

čerpací stanice pohonných hmot, čistička odpadních vod a jiné. Na každý z nich je třeba 

nahlížet jako na samostatný SZZO s jinými podmínkami. Z tohoto důvodu je náročné a 

obtížně představitelné nahlížet na tuto problematiku jako na celek.  

2.4.2 Zpracování provozní evidence externím dodavatelem 

 Na trhu existuje celá řada dodavatelů, kteří provozní evidenci zpracují přímo na 

míru. Organizace tak sníží svou vlastní administrativní zátěž a může se více soustředit na 

jiné, podstatnější činnosti. Tato služba je však finančně nákladná. Výsledkem jsou 

většinou, zejména díky pečlivě střeženému know-how, jen draze pořízené tištěné 

dokumenty. Pokud však lze, v dnešním digitalizovaném světě, listinnou podobu za 

provozní evidenci vůbec považovat. Možnosti na automatizaci či optimalizaci procesu, její 

statistické a provozní využití jsou prakticky nulové. Udržet provozní evidenci aktuální je 

v této podobě náročné jak časově, tak personálně. Bohužel, dodavatelům tento stav 

vyhovuje a podporují jej, protože si tak vytváří budoucí zakázky.  

2.4.3 Volba způsobu pořízení provozní evidence SZZO 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že žádný IS nebo aplikace, který by se na vedení PE 

SZZO soustředila, není k dispozici. Lze tedy předpokládat, že PE je v tomto případě 

plněna jen v rozsahu nutného minimu, daném platnými právními předpisy a možnostmi, 

které dovoluje papírová evidence. Bude tedy nutné jej pro potřeby státní správy vytvořit. 

 Ve  velké organizaci a s velkým počtem provozoven, jako je veřejná správa, není 

vedení PE jednoduché a už vůbec ne jednotné. Jednotlivé organizační složky státu (OSS) 

mohou zákonem nařízené povinnosti řešit jiným způsobem. Rozdíly jsou dány zejména 

velikostí OSS, organizační strukturou, interními předpisy a také personálně. Například u 

některých organizací je pro tuto problematiku vyčleněn pouze jeden zaměstnanec, zatímco 

u jiných slouží tomuto účelu celé oddělení.  

 Následující podkapitoly mapují celý proces vedení PE ve státní správě z pohledu 

jednotlivých provozů. Nejčastěji se jedná o spalovací zdroje s komíny (výduchy)  a 
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motorgenerátory na výrobu el. energie. Dále se pak jde o čerpací stanice pohonných hmot 

s rekuperačními zařízeními, truhlárny, lakovny a čističky odpadních vod. 

 Těmto typům SZZO jsou věnovány následující podkapitoly se zřetelem na popis 

činností při správě daného SZZO, na vstupní a výstupní dokumenty a také na osoby, které 

se na tomto procesu podílí.  

2.5 Požadavky na provozní evidenci  SZZO 

 Přesná podoba ani forma PE, jak již bylo nastíněno, není stanovena. Požadavky na 

údaje, které se mají evidovat, však stanoveny jsou a poskytují tak základní představu toho, 

jak má PE vypadat. Tyto údaje se však soustředí na popis SZZO a emise, které produkuje. 

Jednotlivé provozovny se však od sebe povahou své činnosti mohou lišit. Zde je na místě 

porovnat požadavky na PE se skutečnou praxí. Je nutné PE přizpůsobit podnikovým 

procesům a zaměstnancům, jejichž úlohou je s těmito SZZO pracovat.  Vznikají tak další 

otázky. Například jaké typy SZZO lze u běžné organizace nalézt a jaké jsou mezi nimi 

rozdíly? Jakým způsobem do zdrojů vstupují suroviny a jak se eviduje jejich spotřeba? Jak 

a kým je spravován, udržován a obsluhován? Kdo tyto údaje z PE využívá? Na tyto a další 

otázky odpovídá tato podkapitola.  

2.5.1 Provozní řád 

 Každý SZZO musí mít zpracován a vedením organizace schválen provozní řád 

obsahující pokyny a postupy k jeho provozování, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 

vyhlášky č.205/2009 Sb. V sektoru státní správy jej vytváří většinou pracovníci odboru 

správy majetku, správci budov a jejich údržby. Povinnostmi a pokyny danými platným 

provozním řádem zařízení se musí řídit jak správci budov, tak i jimi určená obsluha.  

2.5.2 Provozní evidence a souhrnná provozní evidence SZZO 

 Rozdíl mezi termíny provozní evidence a souhrnná provozní evidence (SPE) není na 

první pohled příliš patrný. Přesto však PE není evidencí souhrnnou a porozumět jejich 

odlišnosti je velice důležité.  

 Z pohledu vyhlášky č. 205/2009 Sb. je PE reprezentována podrobnými údaji o 

provozovateli, jeho provozovnách a zdrojích znečištění, které se v nich nachází. Významně 

se věnuje evidenci každodenního provozu SZZO a pohybu využívaných surovin.  Evidovat 

je třeba také údaje o zařízeních k omezování emisí, o komínech a emisích. V neposlední 

řadě se zde musí také evidovat o měření emisí nebo o jiném způsobu zjišťování množství 

emisí znečišťujících látek. 

 Souhrnnou provozní evidencí se rozumí souhrn údajů o SZZO již se zpracovanými 

údaji pro hlášení o výpočtu poplatku za vypuštěné znečišťující látky do ovzduší. Operuje 

se zde pouze s údaji vypočtenými a vyplývajícími z PE, která však musí být k dispozici 

ČIŽP při případné kontrole.  

2.5.3 Sledované údaje provozní evidence 

 Při bližším pohledu by se údaje v PE daly, pro lepší orientaci, rozdělit na globální a 

specializované údaje. Dále pak na údaje stálé a proměnné.  

 Stálé údaje jsou zaměřeny zejména na popis SZZO. Jsou neměnné nebo k jejich 

změně dochází zřídka, například účinnost zdroje.  

 Proměnné údaje jsou naopak údaje, které se mění často. Zejména se jedná o 

sledování spotřeby vstupních surovin a výsledných produktů. Jejich množství je pak 

využito pro stanovení vypuštěných emisí a poplatku, který je třeba za tyto SZZO odvést.   
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 Mezi globální údaje bych zařadil údaje, které se v rámci všech SZZO od sebe neliší. 

Jako příklad je možno uvést identifikaci provozovatele a provozovny, údaje o palivech či 

použitých surovinách a mnoha dalších údajů. Každý zdroj musí mít nějaké zařízení 

k omezování emisí a evidovány jsou také výsledky pravidelných měření, získané při 

pravidelných revizích zdroje.  Podrobněji všechny globální údaje obsahuje tabulka přílohy 

č. 8 elektronické verze této práce.  

 Specializované údaje o zdroji závisí na technologickém provozu a nejsou společné 

pro všechny SZZO. Jsou zde rozlišovány spalovací zařízení, zařízení k procesním ohřevům 

a ostatní zařízení. Tyto údaje shrnuje tabulka v příloze č. 9 elektronické verze této práce.  

2.5.4 Sledované údaje souhrnné provozní evidence 

 Získání údajů pro souhrnnou provozní evidenci za SZZO je cílem vedení PE. Jde o 

soubor nezbytných informací, na jejichž základě je možné vyplnit formulář Oznámení o 

výpočtu poplatku ve smyslu §19 zákona o ovzduší a SPE zvláště velkých, velkých a 

středních zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu §18 vyhlášky č.205/2009Sb.  

 SPE je tvořena pěti tabulkami, které se svou podobou mohou lišit. Jednotlivé tabulky 

se soustředí na různé okruhy údajů o SZZO, a to: 

1. Identifikace provozovatele a provozovny; 

2. SPE spalovacích zdrojů a spaloven odpadu; 

3. SPE ostatních zdrojů znečišťování ovzduší; 

4. Údaje o komínech nebo výduších zdrojů znečišťování ovzduší; 

5. Údaje o autorizovaných měřeních. 

 První, čtvrtá a pátá tabulka s údaji se vyplňuje za každý zdroj bez výjimky. Volba 

druhé nebo třetí tabulky závisí na typu SZZO. SPE spalovacích zdrojů a spaloven obsahuje 

údaje o spalovacích zdrojích, době jeho provozu a množství spotřebovaného paliva viz 

příloha č. 10 elektronické verze této práce. Na základě těchto informací je možné stanovit 

množství znečišťujících látek emitovaných do ovzduší a vypočíst odpovídající poplatek za 

konkrétní provozovnu. 

 Pro ostatní zdroje se používá třetí tabulka v příloze č. 11 elektronické verze této 

práce. Obsahuje parametrické údaje zdrojů, při jejichž provozu se manipuluje s těkavými 

organickými látkami. Jedná se o provozovny, které tyto suroviny skladují, přijímají či 

vydávají nebo se využívají při jiných technologických procesech jako např. nátěry, lepidla, 

odmašťovadla a podobně. Vzhledem k tomu, že tyto látky unikají do ovzduší neustále, 

nebere se zde v úvahu doba provozu zdroje. Množství znečišťujících látek však lze 

redukovat kvalitním odsáváním. Poplatek se zde stanovuje podle vlastností využívaných 

surovin a parametrů odsávacích zařízení, které tyto výpary zachytávají a tím snižují 

množství emisí vypuštěných do ovzduší.  

 Každý zdroj SZZO ústí do nějakého výduchu nebo komínu. Kromě jeho základních 

identifikačních údajů a rozměrů, se zde evidují i průměrná rychlost plynů a teplota, doba 

provozu komína, jeho časový režim, po který propouštěl emise vzniklé provozem zdroje, 

druh odlučovače a množství emisí znečišťujících látek. Podoba tohoto formuláře je 

navržena v příloze č. 12 elektronické verze této práce. 

 V poslední tabulce jsou uváděny údaje zjištěné autorizovaným měření zdroje, bylo-li 

provedeno, viz příloha č. 13 elektronické verze této práce.  

2.5.5 Emitované znečišťující látky 

 Základními znečišťujícími látkami vznikajícími spalovacím technologickým 

procesem jsou:  
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 Oxid uhelnatý (CO) vznikající nedokonalým spalováním a mající za následek 

neúplnou oxidaci uhlíku na oxid uhličitý (CO2). Příčinou je nedostatečný přístup 

kyslíku k palivu a nedodržení teploty při spalování. 

 Oxid siřičitý (SO2) vznikající při spalování paliv s obsahem síry, kde nedochází 

k navázání síry na vhodné typy látek, na tzv. aditiva. 

 Oxidy dusíku (NOx) vznikají při spalování paliv a dělí se na se tři základní typy 

oxidů dusíku. Promptní oxidy vznikají při nejvyšších teplotách v počáteční fázi 

hoření. Termické oxidy vznikají při teplotách nad 1100°C z dusíku přítomného 

v okysličovadle. Posledním typem jsou palivové oxidy. Ty vznikají z dusíku 

obsaženého v použitém palivu.  

  TZL v závislosti na technologickém procesu mohou reprezentovat jiné znečišťující 

látky. Při spalování jsou to zejména popeloviny a saze. U dřevozpracujících 

zařízení pak hobliny, piliny a jiný odpad z použitého materiálu.  

 Celkový organický uhlík zahrnující organické látky (TOC) zahrnující celou řadu 

uhlíkovodíkových sloučenin od aromatických uhlovodíků, benzenů, benzpyrenů až 

po polychlorované organické látky. Tyto látky jsou těkavé a pravděpodobnost 

vzniku těchto látek u běžně používaných fosilních paliv je malá.  

2.5.6 Emise a emisní faktor 

  Plyny vypouštěné v  koncentrované podobě jsou označovány jako emise, které jsou 

tvořeny výše uvedenými znečišťujícími látkami. Jejich maximální povolená koncentrace je 

stanovena tzv. emisními limity. Pro přibližné stanovení emise se používá tzv. emisní 

faktor. Jde o střední měrnou výrobní emisi konkrétní znečišťující látky a představuje 

poměr hmotnosti látky vypuštěné do ovzduší při spalování, ve vztahu k hmotnosti paliva u 

tuhých nebo objemu paliva u plynných paliv. Přesné množství emisí se zjišťuje 

pravidelným, ale pouze autorizovaným měřením na zdrojích.  

2.5.7 Výpočet emisí 

 Pro stanovení poplatku za SZZO je velmi důležitý výpočet emisí, které zdroj do 

ovzduší vypouští. Vychází se z dokumentů a evidencí vedených u každého z nich a které 

slouží jako podklad pro roční hlášení.  

 Měření se neprovádí, jde-li o spalovací zdroj spalující výhradně zemní plyn, vodík, 

propan a butan či jejich směsi nebo jde-li o zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do kW 

určený pro spalování nízkosirných, kapalných paliv. Podmínkou je však nepřekročení 1 

stupně tmavosti kouře Bacharachovy stupnice. Dále se neprovádí u paliv se zaručeným 

stálým obsahem síry na takové úrovni, že při jejich spalování nejsou překročeny emisní 

limity. 

 Vzniklé emise se stanovují především při pravidelných revizích zdroje znečištění 

autorizovaným měřením a to těch znečišťujících látek, pro které má zdroj stanoveny emisní 

limity. Pokud nebyly stanoveny, zjišťují se výpočtem a postupem stanoveným vyhláškou č. 

205/2009 Sb. 

 Získá se dosazením zvoleného emisního faktoru (Ef) z přílohy č. 2 Vyhlášky 

č.205/2009Sb., a množství spotřebovaného paliva nebo materiálu do matematického 

vzorce 

)1(* gMEE fz , 

 kde  Ez reprezentuje výsledné množství vypuštěné znečišťující látky. Je dáno 

součinem emisního faktoru (Ef), uváděného v kilogramech vypuštěné znečišťující látky na 
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jednu tunu spáleného paliva, a množstvím jednotek (M) udávaného v tunách nebo tisících 

m
3
, např. spáleného paliva, hmotnost vstupní suroviny, počet jednotek produkce atd. 

Emisní faktor není jednoduché určit. Závisí na použitém palivu nebo materiálu a v případě 

měření také na jednotkových mírách. Hodnoty emisních faktorů u spalovacích zdrojů jsou 

závislé na druhu paliva, na druhu topeniště a také na jmenovitém tepelném výkonu zdroje. 

Tabulky emisních faktorů pro stanovení množství emisí SZZO výpočtem lze nalézt 

v příloze č. 2 vyhlášky 205/2009Sb.  Hodnotu emisního faktoru je však nutno ještě upravit, 

a to hned několikrát. 

 U tuhých paliv je emisní faktor vyjádřen v kilogramech na spálenou tunu paliva. 

V případě tuhých znečišťujících látek je potřeba udávaný emisní faktor vynásobit 

množstvím popela v procentech, obsaženého v původním palivu (Ap) a u oxidu siřičitého 

množstvím síry v procentech, obsažené v původním palivu (Sp). Upravený matematický 

vzorec je pak  

)2(*_ gAEE pfTZLFaktor  

nebo 

)3(*_ gSEE pfSíryFaktor  

 Pro výsledný emisní faktor je ještě nutné převést množství v kilogramech na 1 tunu 

spotřebovaného paliva na množství v tunách za 1 tunu spotřebovaného paliva.  

 Kapalná a plynná paliva neobsahují popel, a proto se Emisní faktor pro tuhé 

znečišťující látky nepřepočítává. Obsah síry v původním plynném či kapalném palivu (S) 

je pro kapalná paliva udáván v % hmotnosti, u propan-butanu v g/kg a plynných paliv 

v mg/m
3
. Vzhledem k různým jednotkovým mírám se emisní faktor použitý ve vztahu  

)4(*_ gSEE fSíryFaktor  

musí přepočíst na množství síry v tunách na 1 tunu spotřebovaného paliva. V tabulkách pro 

tato paliva jsou u znečišťující látky oxidu siřičitého ještě údaje v závorkách. Ty se 

používají v případě, že obsah síry není známý.   

 Nejsou-li k dispozici výsledky autorizovaného měření, pak se výpočet emise 

těkavých organických látek (Volatile Organic Compounds, VOC) u čerpacích stanic 

pohonných hmot (PHM) řídí následujícím postupem. 

 Celková roční emise VOC (ETOC) je dána součtem emisí uniklých při doplňování 

zásob PHM (Ep) a emisí uniklých při jejich výdeji (Ev), viz následující vzorec 

)5(gEEE vpTOC . 

 Použitý emisní faktor při příjmu je roven polovině stanoveného emisního faktor 

v Příloze č. 2 vyhlášky č. 205/2009 Sb. Stejně je tomu tak i při výdeji. Emisní faktor je 

udáván v gramech na m
3
 a je nutné jej převést na tuny na m

3
. Na straně příjmu i výdeje 

PHM je třeba počítat i se zařízeními zpětného odběru par, tzv. rekuperační zařízení, viz 

následující vzorce  

)6()
100

1(*
2

1
* g

n
EME fpp , 

 kde Mp je množství přijaté PHM za rok a n je účinnost I. stupně v % a 

)7()
100

1(*
2

1
* g

m
EME fvv , 

 kde Mv je množství vydané PHM za rok a m je účinnost II. stupně v %. 
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2.5.8 Další používané výpočty 

 Kromě výpočtu emisí za jednotlivé SZZO, je pro získání dalších potřebných údajů 

PE nutné používat i jiné výpočty a vztahy.  

 Jmenovitý tepelný příkon spalovacího zdroje je možné získat z technické 

dokumentace zdroje. Pokud není tento údaj k dispozici, lze využít k přibližnému určení 

tepelnému příkonu vztah  

)8(
%

100
)( MWMWVPjm ,  

kde Pjm je jmenovitý tepelný příkon, V je výkon zdroje uvedený v technické dokumentaci a 

je účinnost zdroje v procentech získaná z posledního autorizovaného měření nebo 

z technické dokumentace. 

  K získání hodnoty údaje s názvem Využití kapacity [%] je možné využít jeden ze 

dvou matematických vztahů. Volba způsobu přitom závisí na údajích, které máme 

k dispozici. Tím prvním způsobem viz vzorec č. 9, je výpočet využití kapacity za pomoci 

údajů o množství spotřebovaného paliva za rok a hodinovou spotřebu paliva udanou 

výrobcem.  

)9(%
*

100*

h

paliva

r

paliva

Mh

M
VK , 

kde VK se rozumí Využití kapacity zdroje, 
r

palivaM
 roční spotřeba paliva,  

h

palivaM
 

hodinová spotřeba paliva. Obě jsou uvedeny v tunách nebo tis. m
3
. Počet provozních hodin 

je zde reprezentován písmenem h. 

 Druhým způsobem výpočtu využití kapacity, viz vzorec č. 10, je za vztah využívající 

celkové množství vyrobeného tepla a jmenovitého tepelného příkonu. 

)10(%
6,3**

100*

* rokjm hP

Q
VK ,

  

kde se rozumí Q celkové množství vyrobeného tepla v GJ/rok, Pjm jmenovitý tepelný 

příkon (MWt) a hrok celkovým počtem hodin v roce.  

 Pokud celkové množství vyrobeného tepla není změřeno, lze jej získat ze vztahu   

)11(
1000

**
GJ

MQ
Q

r

pali
, 

kde Q reprezentuje celkovou výrobu tepla v GJ/rok, Qi výhřevnost paliva v kJ/kg nebo 

kJ/m
3
, 

r

palivaM  celkové množství spotřebovaného za rok a účinnost spalovacího zařízení.  

2.6  Správa spalovacích zařízení 

 Jedná se o vůbec nejčastější a z hlediska podílu na znečišťování ovzduší, 

nejvýznamnější typ SZZO. Je využíván zejména k přeměně spalovaného paliva na energii 

tepelnou nebo v případě stacionárních motorových agregátů na energii elektrickou. 

Spalováním paliv jsou znečišťující látky vypouštěny samostatnými či společnými výduchy 

neboli komíny a u motorových agregátů pak výfuky.  

2.6.1 Vstupní a výstupní dokumenty 

 Základním dokumentem u spalovacích zařízení je provozní deník. Jeho vedení je 

vyžadováno vyhláškou č. 91/1993, k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, 

a schváleným provozním řádem. Zaznamenávají se do něj veškeré události spojené se 
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správou a údržbou zdroje. Jak je z obrázku v příloze č. 14, který je k dispozici v 

elektronické verzi této práce vidět, do provozního deníku se zapisují informace o zátopu 

v kotlích, provozní údaje (zejména pak teplota vody, venkovního vzduchu a spotřeba 

paliva). Mezi ostatní údaje pak patří údaje o závadách, poruchách a jejich odstranění, 

neobvyklých jevech, o odstavení kotlů, o údržbářských pracích, střídání směn obsluhy 

zařízení s jejich podpisy a o dalších situacích, které mohou nastat.   

 Neméně důležitým je dokument evidující pohyb paliva u spalovacích zdrojů. Nemá 

žádnou oficiální podobu a jednotlivé typy použitých paliv u každého zdroje mají vedeny 

samostatnou kartu. Často jsou v těchto kartách také uvedeny informace o jakostních 

ukazatelích, údaje o objektu, ve kterém se zdroj nachází a stav paliva k poslednímu dni 

měsíce v prosinci předešlého roku. Příjem, výdej a konečná zásoba je vedena po měsících. 

Po účetní závěrce jsou tyto údaje souhrnně sečteny za celý uplynulý rok. Jak taková 

evidence zásob paliva může vypadat, zachycuje příloha č. 15 elektronické verze této práce.  

 Klíčovými výstupními dokumenty jsou tzv. pasport spalovacího zařízení objektu a 

jeho periodická příloha.  

 Pasport spalovacích zařízení objektu se soustředí především na stálé údaje o 

spalovacím zdroji. Jsou to údaje, které se nemění po celou dobu životnosti zařízení nebo se 

mění jen výjimečně, například díky jeho opotřebování. Kromě údajů o vlastníkovi, 

provozovateli a zdroji, jsou zde vedeny informace o možnosti ohřevu TUV a regulace. 

Výčet uzavírají údaje o úložištích paliva, kompetentních osobách spravujících spalovací 

zdroj a o detailech hlavních komponent spalovacího zařízení jako jsou kotle, hořáky a 

komíny. Používaný pasport spalovacího zařízení objektu v organizaci je přílohou č. 16. 

 Periodická příloha k pasportu spalovacího zařízení se zabývá souhrnem 

spotřebovaného paliva a doby provozu v jednotlivých měsících. Při jeho vyplňování se 

čerpá z řádně vedeného provozního deníku spalovacího zařízení. Informace o vlastnostech 

použitého paliva slouží k určení emisí znečišťujících látek a následně k výpočtu poplatku 

za znečišťování ovzduší. Periodická příloha se zabývá také provedenými revizemi, 

kontrolami a měřeními, včetně datumu jejich uskutečnění. Uvedeny jsou také termíny 

příštích kontrol, měření a revizí.  

 Revize se provádí u elektroinstalace zařízení, kotelny, kotlů, tlakových nádob a EPS. 

Při kontrolách se seřizují hořáky, kotle, spalinové cesty a provádí se čištění komínů. 

Měřením se zjišťuje účinnost spalování a množství vypouštěných znečišťujících látek. V 

příloze č. 17 je uvedena periodická příloha pasportu spalovacího zařízení objektu. 

 Oficiální podoba pasportu spalovacího zařízení objektu i periodické přílohy nebyla 

nikým stanovena, a proto jsou z větší části sestaveny díky praxi a zkušenostem 

odpovědných zaměstnanců.  

2.6.2 Činnosti a povinnosti kompetentních zaměstnanců 

 Správce budov pořizuje nové, udržuje stávající zdroje a zajišťuje jejich pravidelné 

revize, kontroly. Přiřazuje těmto zdrojům pracovníky zodpovědné za jejich provoz a podle 

provozního řádu je seznamuje s jejich obsluhou a bezpečností práce. Dohlíží na řádné 

vedení provozního deníku a dodržování provozního řádu. Udržuje v aktuálním stavu 

pasport spalovacího zařízení a také jeho periodickou přílohu. Tyto dokumenty pak 

ekologovi předává jako podklad pro vypracování SPE.  

 Energetik podniku zajišťuje pro každý spalovací zdroj potřebné množství paliva. 

Stav zásob eviduje, aktualizuje v tabulce pohybu zásob a průběžně kontroluje množství 

spotřebovaného paliva vedeného obsluhou v provozním deníku spalovacích zařízení.  
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 Obsluha spalovacího zařízení zajišťuje jeho bezpečnost a provoz, přísun paliva a 

zaznamenává údaje o době provozu a spotřebovaném palivu do provozního deníku. Je-li 

SZZO na zemní plyn nebo na elektřinu, údaje o množství dodané látky, či energie eviduje 

energetik podniku. 

 Údaje o spotřebovaném palivu za každé sledované spalovací zařízení jsou předávány 

spolu s jejich pasportem podnikovému ekologovi. Oběh dokumentů, který je v této části 

popsán, lépe znázorňuje obrázek č. 1 v příloze č. 18. 

2.7  Správa ostatních zdrojů znečišťování ovzduší 

 Ostatních SZZO je mnoho druhů, protože jsou úzce specializované na konkrétní 

technologický proces. Lze se zde setkat s čerpacími stanicemi pohonných hmot (ČS PHM), 

truhlárnami, lakovnami a mnoha dalšími. Ve státní správě, kromě čerpacích stanic, nejsou 

tyto zdroje významné. Množství emisí vypuštěných díky jejich provozu je na nízkých 

hodnotách, protože jsou provozovány servisně, na opravy a údržbu a nikoliv výrobně. 

 Využívání služebních dopravních prostředků vyžaduje doplňování pohonných hmot. 

Vlastní čerpací stanice a centrální zásobování všech služebních vozidel umožňuje nákup 

pohonných hmot (PHM) za výhodnějších cenových podmínek a efektivnější hospodaření. 

U ČS PHM jsou znečišťujícími VOC.  

 Čerpací stanice v organizaci jsou vybaveny tzv. rekuperačními zařízeními, která 

zajišťují odsávání par při příjmu či výdeji PHM a tím snižují množství uniklých VOC do 

ovzduší. Ačkoliv je účinnost těchto rekuperačních zařízení vysoká, stále dochází k malému 

množství úniku těchto látek a tím i ke ztrátám PHM uložených v nádržích.  Podle 

aktuálního právního předpisu 337/2010 Sb. jsou pro ČS PHM zrušeny emisní limit pro 

VOC resp. TOC. Došlo se k závěru, že při zajištění optimálních technických podmínek 

provozu, jsou emise těchto látek zanedbatelné. Provozovateli se tak nově ukládá povinnost 

zajistit předepsané technické podmínky, zejména pak účinnost rekuperačních zařízení. Na 

čerpací stanici dohlíží správcem ČS PHM určení zaměstnanci, kteří byli ve smyslu 

provozního řádu seznámeni s obsluhou zařízení a bezpečností práce.  

2.7.1 Vstupní a výstupní dokumenty 

 Základním dokumentem poskytujícím informace o ČS PHM je projektová 

dokumentace, která je uložena u správce ČS PHM.  

 Množství vydaného a přijatého PHM, jakož i ztráty PHM vzniklé únikem VOC do 

ovzduší se zaznamenává do tzv. skladového deníku, který zobrazuje příloha č. 19 

elektronické verze této práce. Ten obsahuje údaje o stavu konkrétní PHM v nádrži 

v průběhu jednotlivých dní; nejčastěji se jedná o naftu a benzín. Každý záznam ve 

skladovém deníku reprezentuje datum změny stavu PHM, poznávací značku služebního 

dopravního prostředku (SDP) čerpajícího PHM z nádrže, označení PHM, množství 

přírůstku, úbytku či aktuálního stavu, stav počítadla čerpací stanice a podpis.  

 Jen pro úplnost zde uvádím, jako další vstupní dokument, faktury od dodavatelů 

PHM, které slouží správci ČS PHM ke kontrole skladových deníků.  

2.7.2 Činnosti a povinnosti kompetentních zaměstnanců 

 Výdej PHM služebním dopravním prostředkům je kompletně automatizován. Řidič 

přiloží ke snímači dvě karty s magnetickým páskem. Jedna se vztahuje k oprávněné osobě 

a druhá k vozidlu.  Po zvolení PHM se čerpací stanice uvede do provozu a je umožněno 

řidiči tankovat. Automat eviduje údaje o vydaném množství PHM a dopravních 

prostředcích.   
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 Obsluha pravidelně zaznamenává stav nádrží s PHM, jeho úbytky i přírůstky do 

skladového deníku. 

 Správce ČS PHM kontroluje plnění povinností obsluhy čerpací stanice, zajišťuje 

pravidelné revize stanice i rekuperačních zařízení a jejich údržbu. Množství PHM eviduje 

v ekonomických systémech organizace. Porovnává přitom příjem PHM ze skladového 

deníku s fakturami od dodavatelů.  Provozní dokumentaci a celkový souhrn příjmu, výdeje 

a ztrát jednotlivých PHM jsou správcem ČS PHM předávány k dalšímu zpracování. 

Celkovou představu zobrazuje obrázek č. 2 v příloze č. 18. 

2.8 Příprava souhrnné provozní evidence pro hlášení 

 U podnikového ekologa se soustředí Pasporty spalovacích zařízení případně 

projektová dokumentace sledovaných SZZO. Dále pak jejich periodická příloha, či 

výsledný příjem, výdej a ztráta PHM v případě ČS PHM a spotřeba surovin v případě 

jiných ostatních SZZO, jako např. truhlárna či lakovna. Za spalovací zdroje na elektrickou 

energii nebo zemní plyn předává údaje o použitém palivu energetik. U spalovacích zařízení 

na tuhá a kapalná paliva pak předávají ekologovi periodickou přílohu k pasportu zařízení 

správci SZZO. Podklady o příjmu, výdeji a spotřebě materiálů či surovin u ostatních SZZO 

předávají ekologovi jejich správci.  

 Ze všech těchto podkladů, které tvoří PE, pak ekolog zpracovává SPE za uplynulý 

kalendářní rok. Dopočítává využití kapacity zdroje a množství vyrobeného tepla za 

jednotlivé SZZO. Dalším důležitým úkonem je výpočet množství vypuštěných emisí 

znečišťujících látek u každého SZZO a stanovení poplatku za tyto emise. Při jeho 

stanovování se řídí zákonem o ovzduší a zejména pak platným sazebníkem poplatků za 

znečišťující látky, viz příloha č. 7. Celkový poplatek za SZZO je součtem všech 

vypočtených poplatků za jednotlivé vypuštěné znečišťují látky do ovzduší. 

 Výstupem ekologa je SPE, která slouží jako podklad pro vyplnění formulářů 

stanovených MŽP pro plnění ohlašovací povinnosti za SZZO.  

2.9 Zjištěné nedostatky  

 Z provedené analýzy vyplynulo mnoho nedostatků, které bych rozdělil na procesní, 

obsahové a ostatní. 

2.9.1 Procesní nedostatky 

 Zcela zásadním nedostatkem vedení PE ve státní správě, je chybějící databázový IS. 

Většina informací o SZZO existuje pouze v papírové podobě, v mnoha kopiích a je 

uložena na různých místech. S tím jsou spojena mnohá omezení s udržením PE 

v aktuálním stavu. Informace nejsou snadno dohledatelné, porovnatelné ani efektivně 

využitelné. Problémem je jejich aktualizace a následná distribuce těchto změn na příslušná 

pracoviště.  Takto nastavený systém také znemožňuje efektivní provádění kontrol při 

vedení PE. 

 Celý systém je závislý na fyzickém předávání dokumentů. Velice důležitá je zde 

spolupráce a komunikace mezi odbory. Ve státním sektoru však kvalitní spolupráce ani 

komunikace nemusí být pravidlem. Vše záleží na mezilidských vztazích. Selhání v této 

oblasti by mohlo ohrozit tvorbu SPE a vystavit tak organizaci vysokým sankcím při 

nesplnění ohlašovací povinnosti ve stanoveném termínu nebo při nahlášení nesprávných 

údajů o SZZO. 

 Je tedy nutné integrovat všechny údaje o SZZO do jediného IS tak, aby byly snadno 

dostupné pro správce SZZO, jeho obsluhu, podnikového energetika i ekologa. 
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2.9.2 Obsahové nedostatky 

 Nedostatky v obsahu dokumentů jsem rozpoznal v podobě zcela neúčelových 

informací, které některé dokumenty poskytují, a dále pak v odlišnostech mezi dokumenty 

sloužícími stejnému účelu.   

Nedostatky v podobě neúčelových informací 

 Neúčelové informace jsem nalezl v pasportu spalovacích zařízení objektu a jeho 

periodické příloze.  Mnoho informací v nich obsažených nabývají pouze hodnot ano či ne. 

Takováto informace však příliš nepomůže při vedení provozní evidence. Pouze poukazuje 

na existenci toho či onoho prvku. K získání podrobnější představy je potom třeba hledat 

další doplňující informace v jiných dokumentech.  

 Například v pasportu spalovacího zařízení objektu se sleduje pouhá existence 

provozního deníku a provozního řádu. Přičemž vedení provozního deníku ukládá vyhláška 

č. 91/1993Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a provozní řád 

ukládá vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Za více užitečné bych považoval, 

kdyby bylo možné o provozním deníku zjistit např. evidenční číslo aktuálního deníku 

SZZO, kdy byl založen a kým. Informace o existenci provozního řádu SZZO je v tomto 

dokumentu naprosto bezpředmětná.  

 Dalšími nepraktickými informacemi jsou údaje o odpovědné osobě a o seznámené 

obsluze. Vzhledem k tomu, že se údaje o SZZO musí uchovávat 5 let, chybí zde údaje o 

období, za které obsluha i odpovědná osoba je za provoz SZZO zodpovídá. Chybí tu také 

jakákoliv informace o tom, zda je SZZO v aktivním provozu nebo je tzv. zakonzervován.  

 Periodická příloha zase obsahuje informace o tom, kdy byla provedena poslední 

revize SZZO, kdy proběhly kontroly a měření účinnosti spalování. Kromě upozornění na 

příští kontrolu, revizi nebo měření některé z částí SZZO, tento údaj nepřináší žádný jiný 

užitek. Za účelnější bych považoval zaznamenání jednotlivých výsledků těchto činností. 

Zejména pak účinnost spalování a aktuální hodnoty emisních faktorů všech znečišťujících 

látek, které zdroj při svém provozu do ovzduší vypouští.  

Nedostatky v podobě rozdílů mezi dokumenty sloužícími stejnému účelu 

 Pokud se dokumenty stejného účelu liší pouze podobou nebo jiným uspořádáním 

informací, pak se jedná o rozdíly formálního typu. Poskytují stejné informace, ale zdržení 

může způsobit jejich studium.  

 Častěji však dochází k odlišnostem v poskytovaných informacích.  Evidentní je to u 

sledování zásob paliva či surovin u jednotlivých SZZO. Při provádění analýzy jsem se 

setkal se čtyřmi dokumenty, zaznamenávající pohyb paliva či surovin. Používá se skladový 

deník pro pohyb PHM, provozní deník spalovacího zařízení pro sledování spotřeby paliva, 

periodická příloha pasportu a také tabulka pohybu zásob paliva u spalovacího zdroje. U 

všech se přičítají a odečítají jednotky sledovaného paliva či suroviny. Množství a charakter 

informací se tak od sebe značně liší. Důvodem může být přizpůsobení dokumentů povaze 

konkrétnímu typu SZZO a jeho obsluze vycházející z dlouholeté a zaběhnuté praxe 

v organizaci.  

 Pro PE je nutné, aby byl navržen jednotný způsob práce se vstupními surovinami pro 

všechny typy SZZO.  

2.9.3 Ostatní nedostatky 

 Než je možné všechny dokumenty nashromážděné u ekologa použít jako podklad pro 

tvorbu SPE, musí být nejprve zkompletovány, zkontrolovány a setříděny. Celý proces je 

časově velmi náročný, protože je kladen velký důraz na správnost údajů. Zejména při 
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výpočtech se lze snadno dopustit chyb, protože se zde často pracuje s převodem množství 

vstupních surovin a emisí z jedné jednotky na druhou. Nejprve je třeba zajistit množství 

spotřebované zdrojem za rok v tunách či tis. m
3
. Podle emisních faktorů uvedených 

v miligramech/m
3
 pak vypočíst množství vypuštěných emisí v tunách za rok a následně 

stanovit výši poplatku, kterou je organizace povinna uvést do hlášení za tento SZZO. 

Chyba při výpočtech znamená sankce, které vyměřuje organizaci Česká inspekce ŽP.  

 Pro zajištění správnosti údajů v provozní evidenci je potřebné navrhnout takové 

mechanismy, které zautomatizují výpočet vypouštěných emisí a stanovení výsledného 

poplatku za SZZO. 
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3. Analýza a návrh databázového systému a webového rozhraní 
 V předchozí kapitole byla vysvětlena potřeba databázového IS provozní evidence 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Komerční produkt řešící danou problematiku 

není k dispozici a systém provozní evidence je tedy nezbytné vytvořit. Na základě 

provedené analýzy současného stavu jsem definoval základní nedostatky, které by měl 

nový IS eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Výstupem této kapitoly je vytvořená 

databáze a návrh uživatelského rozhraní, do kterých se promítnou získané znalosti z platné 

legislativy a fungující praxe.  

3.1 Úkol databáze a její dílčí cíle 

 Rozbor procesu vedení PE usnadnil taktéž definici úkolu databáze a její cíle. Obecná 

formulace úkolu databáze pomáhá při její tvorbě, a to zejména tím, že stanovuje základní 

hranice systému. Napomáhá, aby se vývoj systému soustředil na důležité funkce a nebyl 

zatížen přílišnými detaily nebo funkcemi, které z hlediska jeho základního poslání nejsou 

podstatné. Cíle úkolu reprezentují obecné požadavky na funkce systému a to ve smyslu 

vytyčeného úkolu databáze.  

3.1.1 Formulace úkolu databáze 

 Cílem databáze PE, je shromažďovat data od správců, obsluhy SZZO a energetika, 

udržovat je na jednom místě a poskytovat ekologovi kompletní informace pro sestavení 

podkladů pro souhrnnou provozní evidenci a managementu pro získání detailního přehledu 

o provozu těchto zdrojů. 

3.1.2 Seznam cílů úkolu databáze 

 Definicí cílů úkolu databáze získáme kritéria, na jejichž základě lze kvantifikovat, 

kontrolovat a hodnotit postup prací na vývoji nového IS. Z provedené analýzy současného 

stavu systému vyplývají tyto cíle: 

Požadavky na funkce systému 

 Udržovat kompletní informace o provozovateli; 

 udržovat kompletní informace o provozovnách; 

 udržovat kompletní informace o SZZO; 

 rozlišovat v systému uživatele na ekologa, energetika, spravce, obsluhu, management 

a administratora; 

 ukládat kompletní informace o všech provedených revizích a kontrolách SZZO; 

 udržovat kompletní informace o vstupních surovinách; 

 udržovat kompletní informace o zásobování SZZO vstupními surovinami; 

 udržovat a sledovat kompletní informace o spotřebě vstupních surovin SZZO 

(provozní deník, tabulka pohybu zásob u spalovacího zdroje); 

 udržovat kompletní informace o výduších SZZO; 

 udržovat kompletní informace o znečišťujících látkách; 

 ukládat kompletní informace o všech provedených autorizovaných měřeních emisí 

znečišťujících látek ovzduší; 

 provádět výpočty kapacity využití zdroje a množství vyrobeného tepla; 

 vypočíst množství emisí a stanovit za tyto emise poplatek; 

 celý postup výpočtů uložit do textového dokumentu, jako přílohu pro hlášení; 
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 zpracovat a poskytnout podklady pro souhrnnou provozní evidenci; 

 ukládat všechny souhrnné provozní evidence vytvořené systémem za každý zdroj a 

rok; 

 nedovolit komukoliv odstranit SZZO nebo provozovnu se záznamy starými méně 

než 5 let. 

Požadavky na uživatelská oprávnění a stanovení kompetencí  

 Management kontroluje SPE, Revize a kontroly SZZO 

 ekolog aktualizuje údaje o provozovateli; 

 ekolog zakládá, aktualizuje a ruší provozovny; 

 správce zakládá, aktualizuje a odstraňuje SZZO; 

 správce zaznamenává údaje o provedených kontrolách a revizích; 

 správce zakládá a aktualizuje výčet znečišťujících látek, které SZZO produkuje; 

 správce aktualizuje údaje o emisních faktorech zjištěných při autorizovaných 

měřeních; 

 správce zakládá, aktualizuje a odstraňuje údaje o obsluze; 

 správce SZZO přiděluje a odvolává obsluhu k jednotlivým zdrojům; 

 energetik zakládá nové, aktualizuje používané a odstraňuje staré vstupní suroviny; 

 energetik zaznamenává množství vložených vstupních surovin do zásoby SZZO; 

 obsluha zaznamenává spotřebu vstupních surovin SZZO do provozního deníku;  

 správce a energetik kontroluje provozní deník; 

 správce zastupuje obsluhu při vedení provozního deníku, není-li možné, aby obsluha 

provozní deník vedla; 

 energetik a ekolog kontrolují údaje o SZZO; 

 ekolog využívá podklady pro SPE. 

Požadavky na systémové funkce 

 zajistit dostupnost požadovaných informací odkudkoliv 

 poskytovat potřebné informace pouze oprávněným uživatelům 

 zajistit jednoduché a intuitivní ovládání; 

3.2 Identifikace entit  

 Entity jsou základním stavebním kamenem databází. K jejich definování jsem využil 

techniku identifikace entit založenou na hledání témat. Tato technika využívá zejména 

rozhovory s uživateli, kteří odpovídají na kladené otázky. Odpověď popisuje do detailu 

činnosti, které v souvislosti s položeným dotazem provádí. Vytváří se tak jednotlivé 

scénáře obsahující témata k další diskusi. Tato témata jsou reprezentována podstatnými 

jmény identifikující osoby, místa, věci, události nebo cokoliv jiného, co se děje v určitém 

čase. Souhrn rozpoznaných témat tvoří seznam entit. K identifikaci entit je vhodné využít 

poznatky z provedené analýzy současného stavu systému.  

3.2.1 Scénáře z poznatků provedené analýzy současného stavu 

 Organizace s velkým počtem zaměstnanců pracujících ve velkých budovách, jsou 

pro zajištění teplé užitkové vody a vytápění objektů vybaveny kotelnami. Po jejich řádné 

kolaudaci si organizace stává provozovatelem stacionárního zdroje znečišťování ovzduší 

(SZZO) a objekt provozovnou. Ta se skládá z kotlů a výduchů.  

 Management zaštiťuje činnosti provozoven, průběžně kontroluje jejich provoz a 

výsledky prezentuje managementu podniku. Vybaven řídícími pravomocemi zastupuje 
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organizaci v oborech nakládání s odpady, vodami, ochrany ovzduší, přírody a krajiny a 

jinými.  

 Správce je zodpovědný za stav, provoz a údržbu SZZO. Přiděluje k nim obsluhu 

tvořenou proškolenými zaměstnanci a zakládá provozní deník, do kterého obsluha 

zaznamenává veškeré údaje spojené s provozem daného SZZO. Zajišťuje pravidelné 

kontroly, revize a měření všech důležitých částí SZZO a výsledky pečlivě zaznamenává 

do pasportu spalovacího zařízení.  

 Energetik zajišťuje zásobování SZZO vstupními surovinami a zaznamenává je do 

Tabulky pohybu zásob u spalovacího zdroje. Obsluha odebírá část zásoby a vkládá ji do 

SZZO. Tyto spotřebované suroviny zaznamenává do provozního deníku. Správce 

kontroluje plnění provozního deníku a celkovou spotřebu surovin za jednotlivé měsíce 

vyplňuje do Periodické přílohy pasportu spalovacího zařízení.   

 Činností SZZO vznikají emise znečišťujících látek (ZL), které vstupují do jednoho 

či více výduchů.  

 Ekolog využívá dostupných informací o každém SZZO a jeho spotřebě, za účelem 

stanovení poplatku za vypuštěné emise a zpracovává podklady pro tvorbu souhrnné 

provozní evidence za tento zdroj. Ty zahrnují informace o SZZO, o spotřebě vstupních 

surovin, o množství vypuštěných emisí znečišťujících látek, o poplatku za tyto emise a o 

použitém postupu při stanovování poplatku za vypuštěné emise.  

3.2.2 Seznam entit 

 Při rozhovorech s budoucími uživateli systému a z analýzy dostupných dokumentů 

bylo rozpoznáno mnoho entit. Jejich výčet je shrnut v příloze č. 20 elektronické verze této 

práce. Některé entity jsou si však podobné nebo doplňují jinou entitu nebo jsou z pohledu 

návrhu databáze neefektivní. Proto je nezbytné u všech zjištěných entit prozkoumat jejich 

účel a zjistit, zda tato entita je pro návrh databáze důležitá nebo ji lze sloučit s jinou entitou 

případně nebo nahradit či doplnit užitečnější. 

 Při návrhu systému předpokládám, že organizace alespoň jednu kotelnu v některé ze 

svých budov provozuje. Organizaci tedy lze považovat za provozovatele a jeho budovy za 

provozovny se SZZO.  

 Každá provozovna obsahuje vždy jeden nebo více zdrojů znečišťování ovzduší  

ústících vždy alespoň do jednoho výduchu. U spalovacích zařízení má každý zdroj pouze 

jeden výduch. Zejména však u ostatních SZZO dochází k situaci, kdy zdroj má k dispozici 

výduchů více. 

 Kolik kotelen je v provozovně, přesně tolik je SZZO. Je tedy možné entitu kotelna 

sloučit se SZZO. To samé nelze provést v případě výduchů, neboť více SZZO může ústit 

do jednoho či více výduchů zároveň. Entitu Výduch je tedy nutné zachovat. Zdroj může 

ústit do jednoho, ale také do více výduchů. Zároveň však také může jeden výduch sloužit 

více zdrojům. Proto je potřebné zavést další entitu VyduchyZdroje. 

 Zejména kvůli rozsahu diplomové práce jsem se rozhodl projektovat systém na 

spalovací zdroje. Přesto však kvůli budoucí rozšiřitelnosti systému o ostatní zdroje 

vycházím ze situace, kdy jeden SZZO může ústit do jednoho nebo více výduchů a jeden 

výduch může být určen pro jeden nebo více SZZO. 

 Entity management, ekolog, energetik, spravce, obsluha a administrator jsou 

reprezentanty entity Zamestnanec. Rozdílem mezi nimi jsou však odlišné role v systému. 

Administrátor tyto změny uživatelů zanáší do systému a provádí úkony spjaté s provozem 

systému. Ekolog dohlíží na provozovny a tvoří SPE. Energetik provádí kontroly SZZO a 
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doplňuje palivo jednotlivým zdrojům. Spravce ke svým SZZO přiděluje obsluhu. Každý 

uživatel může v systému zastupovat více než jen jednu roli. 

Spravce může být zodpovědný za jeden či více SZZO a taktéž obsluze může být přiděleno 

více SZZO. Je tedy nutné přidat novou entitu OpravnenaOsoba, která bude udržovat 

seznam proškolených zaměstnanců přidělených ke konkrétnímu zdroji, ať už se jedná o 

spravce nebo obsluhu.  

 Při provozu SZZO obsluha zaznamenává do provozního deníku veškeré události 

spojené s jeho provozem. Zejména pak spotřebu a doplňování vstupních surovin, provozní 

informace, okolní teplotu, střídání obsluhy havarijních a jiné. Provozní deník je jedinečný 

pro každý SZZO. Provozní deník lze tedy chápat jako doplňující údaj entity SZZO a ne 

jako samostatnou entitu. Pro zaznamenávání všech událostí, ke kterým u každého SZZO 

může dojít je třeba vytvořit entitu Udalost.  

 Každý zdroj při spalování surovin produkuje emise znečišťujících látek (ZL). 

Celkové množství vypouštěných emisí ZL je předmětem souhrnné provozní evidence. Pro 

systém je výhodné zejména kvůli rychlosti zpracování SPE a pro snadnější kontrolu údajů 

v ní obsažených, aby se emise ZL průběžně vypočítávaly při zaznamenání spotřeby 

vstupních surovin to provozního deníku reprezentovaného entitou Udalost. 

 Energetik nebo spravce může provádět průběžné kontroly SZZO. Entita Kontrola 

slouží k zaznamenávání jejich výsledků. U každého SZZO se v pravidelných intervalech 

provádí revize. Její výsledky umožňují porovnání s údaji z autorizovaného měření 

zahrnutého v entitě SZZO. Hodnoty získané z autorizovaného měření jsou pro SZZO 

platné 5 let. Nelze je měnit a pravidelnými revizemi se ověřuje pouze jejich dodržování. 

Revizi zajišťuje spravce a provádí ji externí dodavatel. Měření hmotnostní koncentrace ZL 

je součástí revize, proto měření a revize lze sloučit do jediné entity Revize.  

 Za vstupní suroviny se v případě spalovacích zdrojů považuje palivo, které 

v systému bude reprezentovat entita Palivo. Údaj o spotřebě a zásobě paliva u každého 

SZZO lze získat z entity Udalost, kde se zaznamenávají příjmy a spotřeby paliva.  

 Celková spotřeba paliva, vyrobené teplo a případně také elektrická energie se eviduje 

v souhrnné provozní evidenci (SPE), která je další entitou. Každý SZZO může mít více 

než jednu SPE, neboť ta shromažďuje informace za každý rok provozu zdroje po dobu pěti 

let. SPE zahrnuje údaje o HlasenychZdrojich a HlasenychVydusich za ohlašovací rok. 

Poplatek není považován za entitu, ale je povinný atribut SPE za danou provozovnu. Pro 

určení poplatku je však potřeba vytvořit entitu PoplatekZaEmisi, která udržuje zákonem 

stanovené sazby hlavních ZL, tedy TZL, SO2, NOx, CO a VOC.  

 Entita Podklady není entitou v pravém slova smyslu. Jde o soubor, ve kterém jsou 

nashromážděny veškeré informace o spotřebě paliv a produkci emisí ZL za každou 

provozovnu podle jednotlivých SZZO a pro daný ohlašovací rok.  

 Výkazy o spotřebě paliva jako jsou periodické přílohy pasportu spalovacího zařízení 

a tabulka pohybu zásob u spalovacího zdroje jsou nepotřebné, neboť systém sám udržuje 

informace o pohybu surovin a množství vyprodukovaných emisí ZL. Celý seznam entit 

potřebných pro tvorbu databáze je uveden v příloze č. 21 elektronické verze této práce.    

3.3 Identifikace charakteristik 

 Získáním Seznamu entit je nyní možné soustředit se na vazby mezi nimi a také na 

charakteristiky těchto entit. Spolu dohromady tyto další informace umožňují vznik Entitně-

relačních diagramů, tzv. ER diagramů, které jsou hlavním vodítkem pro tvorbu databáze.  
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3.3.1 Vztahy mezi rozpoznanými entitami 

 Studiem Seznamu rozpoznaných entit a na základě získaných znalostí jsem vytvořil 

ER diagram popisující vazby mezi rozpoznanými entitami a vložil jej do přílohy č. 22.  

Detailní ER diagram popisující vlastnosti těchto entit je vložen do přílohy č. 23. Jejich 

popisem se nyní budu zabývat. 

 Provozovatel provozuje alespoň jednu provozovnu. Může jich však provozovat více. 

Naopak jedna nebo více provozoven jsou provozovány právě jedním provozovatelem.  

 Ne všichni uživatelé mohou zakládat provozovny, ale jeden z nich ji založit musí. 

Z toho plyne, že Zamestnanec nemusí založit žádnou provozovnu, ale pokud mu to systém 

podle určitých podmínek povolí, může založit jednu či více provozoven. Provozovna je 

založena právě jedním zaměstnancem.  

 Provozovna obsahuje alespoň jeden SZZO, může být ale složena z více SZZO. Jeden 

SZZO je však umístěn pouze v jedné provozovně.  

 Každý SZZO ústí alespoň do jednoho výduchu. Může ústit do více výduchů. Z druhé 

strany jeden výduch je určen alespoň pro jeden SZZO nebo může být společný pro více 

SZZO. Výduchy, do kterých zdroj ústí označujeme jako VyduchyZdroje. 

 Každý SZZO je podroben alespoň jedné nebo více kontrolám a revizím. Každá 

kontrola či revize se týká pouze jediného SZZO. Kontrolu provádí právě jeden 

zaměstnanec, a to pro každý SZZO. Tato kontrola bývá periodicky opakována, tedy že 1 

zdroj je podroben během svého provozu mnoha kontrolám, které provádí vždy jeden 

Zamestnanec.  

 Každému zdroji nemusí být přiřazena žádný Zamestnanec, Může však mít přiřazeno 

více Zamestnancu. Jednomu Zamestnanci může být přidělen jeden SZZO. Může však 

spravovat nebo obsluhovat více SZZO. Uživatelé, kteří v systému mají přidělený nějako 

SZZ do správy či k obsluze, jsou považováni za OpravneneOsoby.  

 Při provozu SZZO vznikají události, které je třeba zapisovat do provozního deníku. 

Ten je zde reprezentován entitou Udalost. U každého zdroje je zaznamenána alespoň jedna 

Udalost. Těchto událostí může být třeba za každý SZZO zaznamenat mnoho. Událost se 

většinou týká spotřeby nebo doplnění zásob paliva. Ale také nemusí. Může se jednat o 

událost evidující výměnu obsluhy, zápis havárií, nehod, kontrol a mnoha dalších. Údaje o 

použitém palivu může být obsahem jedné či více událostí u SZZO, ale nemusí tomu tak 

být. Událost se může, ale nemusí týkat spotřeby nebo zásoby paliva. Pokud se událost týká 

paliva, pak pouze a právě jednoho.  

 Souhrnnou provozní evidenci (SPE) vytváří pouze ekologové. Ostatní tuto možnost 

nemají. Není to jejich pracovní náplní. Každá provozovna má během svého provozu 

minimálně jednu SPE. Ukládají se zde informace za každý ohlašovací rok za provozovnu, 

a to nejméně 5 let.  

 Provozovna tedy má jeden nebo více SPE, avšak konkrétní SPE patří pouze jedné 

provozovně. Zamestnanec nemusí vytvořit žádnou SPE, avšak je-li zaměstnancem ekolog, 

vytvořit může jednu i více SPE za provozovnu. Každá SPE je založena právě jedním 

Zamestnancem. 

 Součástí SPE  jsou hlášení o alespoň jednom hlášeném zdroji, alespoň jednom 

hlášeném výduchu zdroje a podklady, na jejichž základě se získaly údaje uvedené v SPE, 

hlášených zdrojů a hlášených výduších zdrojů. 

 Jedna SPE obsahuje údaje za alespoň jeden HlasenyZdroj, může jich v sobě zahrnout 

více. Jeden každý hlášený zdroj, musí být uveden v právě jedné SPE. Jedna  SPE obsahuje 

údaje za alespoň jeden HlasenyVyduch, může jich v sobě zahrnout více. Jeden každý 

HlasenyVyduch musí být uveden v právě jedné SPE.  
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 Jedné SPE se týkají pouze jednoho souboru s podklady.  

3.3.2 Vztahy mezi entitami Provozovatel, Provozovna a Zamestnanec 

 Entita Provozovatel je reprezentována základními údaji o organizaci, a to sídlem a 

jejím statutárním zástupcem. Ten je představitelem organizace a současně je 

zaměstnancem, proto musí mít svou instanci v entitě Zamestnanec.  

 Entita Zamestnanec je složena z kromě základních údajů o zaměstnanci, také 

přihlašovacími, kontaktními a ostatnímí údaji. Atributy Ekolog, Energetik, Spravce, 

Obsluha, Management i Administrator jsou typu Ano/Ne a označují příslušnost 

Zamestnance do jednotlivých skupin. Každá z nich má v systému jiné poslání a 

Zamestnanec může patřit do více skupin zároveň.  

 Skupina s nejnižšími oprávněními je Obsluha. Proto je při zakládání nového 

Zamestnance tato skupina nastavena automaticky. Obsluha pracuje přímo s přidělenými 

SZZO, na té nejnižší úrovni. Zajišťuje jejich provoz a zaznamenává každodenní události, 

které při provozu zdroje vzniknou. Pokud není Obsluze přidělen nějaký SZZO, systém mu 

prakticky nic nepovolí. 

 Energetik provádí technologické kontroly všech zdrojů, nebo jimi pověřuje lokální 

Spravce. Zajišťuje také zásobování paliva do všech SZZO a kontroluje jejich spotřebu. 

Energetik smí zakládat nové provozovny a přidělit jim jejich Spravce. Tyto ještě 

proškoluje z hlediska provozu i bezpečnosti práce.  

 Ekolog smí zakládat nové provozovny a procházet všechny SZZO a jejich události 

v souvislosti s verifikací a validací všech údajů potřebných pro tvorbu SPE.  

 Spravce přiděluje jednotlivým SZZO obsluhu. Z hlediska provozu i bezpečnosti 

práce ji proškoluje. Upravuje údaje, které se u SZZO mění a zajišťuje pravidelné Revize. 

K jednotlivým SZZO přiřazuje výduchy a taktéž zajišťuje aktualizaci jejich údajů a 

parametrů pokud dojde k jejich změně. 

 Management dohlíží na fungování provozní evidence. Dohlíží na pohyb a skladbu 

paliva. Výstup z této PE umožňuje managementu efektivnější plánování zásobování 

palivem, plánování provozu SZZO a lidských zdrojů a tím také umožní nalézt finanční 

úspory. Administrátor spravuje celý systém a uživatelské účty.  

 Entita Provozovna udržuje údaje o místě, kde je SZZO provozován a kterému 

provozovateli patří. Statutárního zástupce zde nahrazuje zástupce provozovatele a za 

souhrnnou provozní evidenci provozovny odpovídá Zpracovatel. Udržuje také systémové 

informace o osobě, která provozovnu založila, kdy ji založila, zda je tato provozovna 

aktivní nebo zakonzervovaná a případně datum ukončení provozu provozovny.  

 Všechny údaje v entitách Provozovatel i Provozovna mají vazbu na entitu 

Zamestnanec. Vždy ne všichni Zamestnanci mohou být Statutárním zástupcem, jeho 

zástupcem, zpracovatelem nebo tím, který provozovnu založí. Pokud je Zamestnanci 

umožněno provozovnu zakládat, může v Provozovatel a Provozovna figurovat vícekrát. 

Popis názorně vysvětluje diagram v příloze č. 24. 

3.3.3 Vztahy mezi entitami SZZO, Vyduch a VyduchyZdroje 

 Atributy entity SZZO jsou složeny z mnoha částí. Zejména pak údaji z projektové 

dokumentace, povinných údajů týkající se provozní evidence, daných platnou legislativou, 

a také údajů z posledního platného autorizovaného měření SZZO. Podrobný přehled 

atributů je v diagramu entit v příloze č. 25.  
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 CisloBudovy například umožňuje přiřadit zdroji nákladové středisko používané 

v podnikovém účetnictví a tedy snadnou orientaci ve zdrojích s doklady z účetnického 

systému.  

 Kategorie označuje velikost provozovny podle výkonu zdroje. Tato kategorie je dána 

zákonem o ovzduší a rozlišuje pouze malé, střední, velké a zvláště velké zdroje. 

Ohlašovací povinnost a povinnost vést za SZZO PE je nyní u všech zdrojů od 200kW, 

navrhovaný systém však umožňuje vést PE a tvořit SPE i pro malé zdroje. Číselník sektoru 

obsahuje kód, který charakterizuje hlavní či převažující činnost provozovatele. Není-li 

k dispozici z projektové dokumentace informace o jmenovitém tepelném příkonu, lze 

k jeho určení použít matematický vztah č. 8 uvedený v druhé kapitole. Jestliže organizace 

není spalovnou odpadu, pak Projektovaná kapacita spalovny odpadu je vždy nulová. Pokud 

se organizace nezabývá spalováním odpadů, není třeba tento údaj zahrnout do této entity, 

ale postačí jej evidovat v entitě HlasenyZdroj. 

 Součástí atributů jsou údaje systémové. Je potřeba zaznamenat, kdo a kdy SZZO 

založil. Pokud se využívá, pak atribut Aktivni je nastaven na Ano. Pokud se z nějakého 

důvodu dlouhodobě nevyužívá, ale neuběhla pětiletá lhůta pro archivaci, pak atribut 

Aktivni je nastaven na Ne a SZZO je tzv. zakonzervován a je doplněn údaj ke kterému dni 

byl ukončen provoz SZZO. 

   Dalšími důležitými údaji SZZO jsou údaje o autorizovaném měření SZZO. Ty jsou 

platné po dobu pěti let a pravidelnými revizemi se porovnává dosahování zjištěných limitů. 

Zaznamenává se firma, která měření provedla, jméno technika a datum provedení 

autorizovaného měření. Velmi důležitými údaji jsou emisní faktory ZL neboli hmotnostní 

koncentrace jednotlivých ZL Jsou uváděny v jednotkách mg/kg nebo mg/m
3
. Tyto 

konstanty jsou používány pro výpočet emisí ZL po každé, kdy dojde ke spotřebě paliva 

zdrojem.  

 Entita Vyduch je charakterizována jeho základními stavebními parametry 

z projektové dokumentace a také zeměpisné souřadnice výduchu, které na národní i 

evropské úrovni umožňují tvořit datové vrstvy na mapových podkladech pro přehledné 

zobrazování SZZO na mapě. Výduch může být vybaven tzv. odlučovači, které emise TZL 

vypuštěné SZZO ještě dále snižují.   

 Každý SZZO může ústit do jednoho či více výduchů. Zároveň však jeden nebo více 

zdrojů může využívat pouze jeden výduch společný všem. Z tohoto důvodu je v systénu 

entita VyduchyZdroje. Ten zahrnuje jedinečné číslo používaného výduchu a jedinečné 

číslo zdroje, který jej využívá. Údaj o provozovně je zde zejména pro jednodušší 

generování seznamu všech výduchů za provozovnu, který je potřeba při tvorbě SPE. 

3.3.4 Vztahy mezi entitami Udalost, OpravnenaOsoba a Palivo 

 Entity Udalost, OpravnenaOsoba a Palivo jsou v systému těmi zásadními. Spolu tyto 

entity nahrazují plnění denních záznamů do používaného provozního deníku SZZO. 

Teprve tyto údaje se používají pro pozdější vykazování SPE. Množina zaznamenaných 

událostí za SZZO reprezentuje ručně vyplňovaný provozní deník. Tyto události může 

zaznamenat pouze OpravnenaOsoba, tedy Zamestnanec, který patří do skupiny Obsluha 

nebo Spravce, kterému byl mu přiřazen do správy nebo k obsluze nějaký SZZO a byl pro 

práci s tímto SZZO proškolen jak z hlediska provozu, tak i z hlediska bezpečnosti práce.  

 Entita OpravnenaOsoba zajišťuje ochranu dat před přístupem nepovolaných 

Zamestnancu. Zamestnanec, který patří do skupiny Obsluha a není pro žádný zdroj 

OpravnenouOsobou, nemůže za žádný zdroj pořizovat události, plnit spotřebu zdroje, ani si 
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zobrazit jakékoliv údaje o některém ze SZZO. Jediné, co jej systém umožní je přihlášení se 

do systému.  

 Každá událost je označena jedinečným číslem, a je nazývána transakcí. 

Zaznamenává se, za který SZZO byla transakce pořízena, kdy byla pořízena a která 

oprávněná osoba ji pořídila.  

 Událostí nemusí být jen spotřeba paliva nebo doplnění jeho zásob. Sleduje se 

směnný provoz obsluhy, aby bylo prokazatelné, kdo a kdy SZZO obsluhoval. To je 

důležité zejména v případě kontroly, auditu nebo havárie. Dále se událost může týkat 

odstávky, poruchy zdroje, havárie či jiného nebezpečného stavu. Událostí jsou také 

zaznamenány prováděné revize, kontroly a měření. Jejich výsledky lze napsat do 

Poznámky. Podrobný popis vztahů mezi těmito entitami, včetně vyjmenovaných typů 

událostí, je načrtnut v příloze č. 26. 

 Zvláštní důraz je zde kladen na nejčastější typy události, kterými jsou příjem zásoby 

paliva a Spotřeba paliva. K provázání události s číselníkem paliv pak slouží PalivoID. 

Spotřeba se do události vkládá jako záporné a příjem zásoby jako kladné číslo. Operator 

pak nabývá jednu ze tří hodnot. Znaménko plus označuje kladnou transakci, minus 

zápornou a nula sděluje, že transakce se netýká paliva. Operator slouží zejména 

k jednoduchému a rychlému rozlišení transakcí týkajících se paliva od těch ostatních. 

 Aby byl navrhovaný systém efektivní, vyprodukované emise ZL se vypočítávají u 

každé události, která se týká spotřeby paliva. Za použití vzorců 1 až 4 uvedených ve druhé 

kapitole se s pomocí emisních faktorů z entity SZZO a konstant Ap, Sp a S z číselníku 

paliv postupně získají emise tuhých znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO2), 

oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelného (CO) a organických těkavých látek (VOC). Výsledné 

množství vypuštěných emisí ZL je nutné převést na požadované jednotky, tedy na tunu 

vypuštěné ZL připadající na tis.m
3
 nebo tunu paliva za celý rok.  Toho docílíme, 

vynásobíme-li vypočtené množství jednotlivých emisí ZL 10
-6

. 

3.3.5 Vztahy u entit Kontrola a Revize 

 Zdroje jsou podrobovány pravidelně kontrolám a revizím. Kontroly provádí 

energetik. Zaznamenává, kdy a u kterého SZZO byla kontrola provedena. Zaznamenává se, 

zda byly provedeny kontroly jednotlivých oblastí provozu SZZO či nikoliv. Pakliže byly 

kontroly provedeny a pokud byly shledány nějaké nedostatky má Energetik k dispozici 

textové pole, ve kterém tyto nedostatky uvede.  

 Podrobnější je revize SZZO. Tuto provádí dodavatel na objednávku provozovatele. 

Tato entita vyžaduje propojení s entitou dodavatel. Spravce SZZO u každé revize 

zaznamená, kdy byla provedena, kterého zdroje se týká, údaje o dodavateli, který revizi 

provedl a zaznamená i osobu, který ji provedla. Poté následuje série údajů soustředěných 

na jednotlivé oblasti revize. Nejprve se zjišťuje, zda byla kontrola na určitou část zdroje 

provedena či nikoliv. Pokud ano, následuje dotaz, zda byly shledány nějaké závady. Pokud 

ano, do poznámky k této oblasti specifikuje Spravce tuto závadu a zaznamená termín příští 

revize.  

 Každý zdroj má provedenou revizi a kontrolu alespoň jednou. První jsou vždy 

provedeny před uvedením zdroje do provozu. Detailní popis vlastností těchto dvou entit 

vysvětluje diagram entit Kontrola a Revize zdroje v příloze č. 27. 

3.3.6 Vztahy u entit HlasenyZdroj a HlasenyVyduch 

 Aby bylo možné vytvořit podklady pro tvorbu SPE, je nutné zpracovat denní události 

a na jejich základě roční výkaz za každý SZZO v rámci konkrétní provozovny. Protože se 
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informace o SZZO a jeho výduších musí archivovat po dobu pěti let, je potřeba tyto 

informace po celou dobu archivace zachovat v nezměněné podobě přesně tak, jak byly 

předány v hlášení na MŽP. Za tímto účelem proto byly vytvořeny entity HlasenyZdroj a 

HlasenyVyduch. Ty uchovávají veškeré údaje o každém SZZO a Výduchu, který je 

součástí předávané SPE provozovny. Tím je zajištěna možnost změnit některé jejich 

parametry, aniž by to mělo vliv na archivované informace o HlasenychZdrojich a 

HlasenychVydusich předaných na MŽP v minulých letech.   

 Tyto entity uchovávají pouze údaje důležité pro výpočet využití kapacity Zdroje, 

Celkovou výrobu tepla, Spotřebu paliva a výpočet emisí ZL. Ostatní údaje jsou Ostatní 

podklady, statické údaje o SZZO a výduších, a zaměstnancích, které byly využity pro 

tvorbu SPE budou uloženy do dokumentu, který pak v této podobě slouží také jako záloha. 

Každý SZZO se během svého provozu stává mnohokrát HlasenymZdrojem, stejně tak 

každý VyduchZdroje se mnohokrát stává HlasenymVyduchem a oba jsou součástí mnoha 

SPE.  

 HlasenyZdroj sleduje spotřebu paliva a produkci emisí vždy za konkrétní druh 

paliva.  Pro výpočet Celkové výroby tepla lze využít vzorce č. 11 uvedeného v druhé 

kapitole. Pro výpočet VyuzitiKapacityZdroje je třeba využít matematického vztahu č. 9 

nebo č. 10. Vzhledem k tomu údaje potřebné pro druhý ze vzorců jsou snadno dostupné, 

neboť využívá vztahu mezi celkovým množstvím vyrobeného tepla a výhřevností paliva, 

vybral jsem si pro výpočet využití kapacity zdroje právě tento způsob. Množství 

spotřebovaného paliva i celkové roční emise ZL vyrobených konkrétním SZZO se získají 

součtem všech událostí SZZO, které se týkaly spotřeby paliva. Detail atributů těchto entit 

je zobrazen v diagramu vloženém do přílohy č. 28. 

3.3.7 Vztahy u entity SPE 

 Tato entita udržuje základní informace o souhrnné provozní evidenci za konkrétní 

provozovnu a ohlašovaný rok. Také z ní lze vyčíst údaje o osobě, která ji vytvořila, kdo je 

zpracovatelem, statutárním zástupcem a jeho zástupcem v místě provozovny. Obsahuje 

také množství jednotlivých emisí ZL za celou provozovnu v požadovaných jednotkách a 

jsou výsledkem součtu všech emisí daných ZL každého HlasenehoZdroje evidovaného za 

konkrétní SPE. Poplatek za vypuštěné emise provozovnou se získá vynásobením množství 

emise ZL s částkou uvedenou pro příslušnou ZL z entity PoplatekZaEmisi. Podrobný 

pohled na SPE poskytuje diagram v příloze č. 29. 

3.3.8 Vztahy u ostatních 

 V systému se objevují ještě dvě netypické entity, a to podklady a PoplatekZaEmisi.  

 Entita Podklady je reprezentována textovým souborem, který obsahuje výpis všech 

entit PE za danou provozovnu a konkrétní ohlašovací rok. Podle platné legislativy je 

organizace povinna doložit k SPE i veškeré podklady, které byly pro její sestavení použity.  

Skladba struktury podkladů je následující: 

 Údaje o provozovateli z entity Provozovatel, 

 údaje o provozovně, za kterou se tvoří SPE, 

 výpis SZZO provozovny, 

 výpis použitých paliv za rok včetně jakostních ukazatelů, 

 rekapitulace platných emisních faktorů ZL, 

 výpis použitých vzorců pro výpočet emisí při spotřebě paliva u SZZO, 

 výpis všech událostí za každý SZZO, 

 součet spotřebovaného paliva a emisí ZL za provozovnu a dále za každý SZZO, 
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 celkový součet emisí za provozovnu,  

 seznam ZL a sazby za jejich vypouštění do ovzduší, 

 vypočtený celkový poplatek za provozovnu, 

 seznam výduchů za provozovnu, 

 výpis každého výduchu za provozovnu. 

 Entita PoplatekZaEmise nemá v diagramech vazbu s žádnou z okolních entit. Skládá 

se pouze ze zkratky ZL a sazby za 1 tunu vypuštěné emise v provozovně za celý rok. Její 

účel je umožnit uživateli měnit sazbu ZL danou platnými právními normami. Protože se 

všechny SPE archivují pro potřeby možné kontroly prováděné ČIŽP, není třeba evidovat 

celou historii sazeb poplatků za emise ZL.  

3.4 Zpracování uživatelských požadavků 

 Prozkoumáním vztahů mezi rozpoznanými entitami a zjištěním podrobností o jejich 

atributech, teprve práce na návrhu databáze začíná. Ujasnili jsme si, na jakých principech 

má systém fungovat, které jeho části jsou zásadní, že bez nich by systém nebyl k užitku a 

také se objevily nové možnosti, které v sobě navrhovaný systém ukrývá.   

 Zaměříme se na funkce systému vycházející z dílčích cílů úkolu databáze a budeme 

je rozvíjet. Tímto procesem vyplynou další požadavky na databázi, které je třeba před 

vlastním programováním do jejího návrhu včlenit.  

3.4.1 Typy uživatelských požadavků 

 Definice uživatelských požadavků v cílech úkolu databáze je rozdělena na tři 

základní okruhy, a to na požadavky na funkce systému, na požadavky uživatelských 

oprávnění a stanovení kompetencí a na požadavky na systémové funkce. 

 Je zřejmé, že každý typ uživatele má v systému jinou úlohu a má tedy na funkce 

systému zcela jiné požadavky.  Je tedy potřeba seskupit návrhy funkcí podle jednotlivých 

uživatelů, kteří systém budou využívat a zohlednit přitom také jejich uživatelská oprávnění 

a kompetence v rámci systému. Nové rozdělení tedy bude vypadat takto: 

 Návrh funkcí pro obsluhu zdroje 

 Návrh funkcí pro správce zdroje 

 Návrh funkcí pro energetika 

 Návrh funkcí pro ekologa 

 Návrh funkcí pro management 

 Návrh funkcí pro administrátora 

 Návrh systémových funkcí 

3.4.2 Návrh funkcí pro obsluhu zdroje 

 Posláním obsluhy zdroje je zaznamenávat události, ke kterým při obsluze zdroje 

dochází, a na kterých závisí celá provozní evidence stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší.  

Detailní popis činností 

 Po úspěšném přihlášení Zamestnance do systému se zjišťuje, zda nepatří mezi 

obsluhu. Pokud ano, systém jej od této chvíle považuje za obsluhu a je třeba zjistit, zda 

nejde o OpravnenouOsobu jakéhokoliv SZZO některé z provozoven. Obsluhovat SZZO je 

umožněno pouze oprávněným osobám, které byly pro tento konkrétní zdroj proškolené, a 

to jak z hlediska jeho provozu a údržby, tak i z hlediska bezpečnosti práce. Existuje-li 

alespoň jeden SZZO, pro který je obsluha OpravnenouOsobou, nabídne obsluze nabídku se 
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seznamem všech provozoven pod které tyto SZZO patří. Výběrem jedné z provozoven 

systém zobrazí seznam přidělených SZZO s jejich aktuálním stavem zásob paliva, které od 

tohoto okamžiku smí obsluhovat. U každého SZZO v nabídce má obsluha možnost 

Zobrazit si Události zdroje, otevřít detail vybrané události, opravit ji nebo založit novou. 

Není jí však umožněno jednou založenou událost odstranit. Úpravy v událostech smí 

provádět pouze u poznámek o události, a týká-li se událost spotřeby paliva, pak také u 

množství spotřebovaného paliva a druh paliva. 

 Dále má možnost zobrazení Statistických údajů o provozu zdroje, mezi které patří: 

 Spotřeba paliva od začátku roku, 

 Množství paliva, které je k dispozici na zásobě, 

 Počet poruch, nehod či havárií od začátku roku,  

 Přibližně stanovené datum příští revize SZZO  

 Po ukončení práce s provozovnou je OpravneneOsobe systémem nabídnuto vytištění 

všech událostí, které zaznamenala za právě opuštěné SZZO.  

 OpravnenaOsoba musí znát jednotlivé typy událostí a vědět, kterou a v jakém 

případě použít. Ke každé události může vložit doplňující informaci do poznámky, 

vyžaduje-li to situace nebo uzná-li to za vhodné. 

Rozbor typů události 

 Typy události Sz a Sk slouží k prokazování přítomnosti OpravnenychOsob u SZZO, 

protože žádný zdroj nesmí být provozován jako bezobslužný. Zjistit lze například 

vytíženost obsluhy podle množství přidělených SZZO a sledovat její docházku. Zpětně lze 

snadno a rychle dohledat, kdo a kdy SZZO obsluhoval. 

 Tyto dva typy událostí mohou být doplněny systémem doplňovány automaticky. Po 

výběru provozovny se za každý SZZO OpravneneOsoby založí událost o počátku směny. 

Po ukončení práce s provozovnou, systém za OpravnenouOsobu pro každý SZZO, založí 

událost o konci směny. Systém nadále považuje OpravnenouOsobu opět jako obsluhu a 

nabídne jí seznam přidělených provozoven. Manuální vkládání těchto typů událostí je třeba 

zajistit pro případ, kdy obsluha zdroje nemá k dispozici přístup k systému a je nucena 

události SZZO zaznamenat až zpětně z provozního deníku.  

 Za obsluhu může události do systému zadávat údaje z provozního deníku Spravce. 

Vzhledem k faktu, že OpravnenaOsoba nemusí být tou osobou, která událost zaznamená, 

je třeba entitu Udalost rozšířit o tuto možnost, aby bylo prokazatelné, kdo událost 

zaznamenal do provozního deníku, a kdo ji zanesl do systému PE.  

 Typy události Zz a Zk označují začátek a konec zátopu. Podle těchto událostí by se 

případně daly vypočíst provozní hodiny SZZO, tedy dobu, kdy byl zdroj v provozu a 

produkoval emise ZL. Většina SZZO je určena na vytápění budov a také ohřev užitkové 

vody. V provozu jsou tedy po celý rok a v obdobích se liší pouze spotřebou paliva. Zda se 

jedná o provozovnu s celoročním režimem, je možné podchytit atributem RocniRezim, 

který nabývá hodnot Ano nebo ne a vztahuje se na všechny SZZO, které pod provozovnu 

spadají. V takovém případě události týkající se zátopu není třeba zaznamenávat. Začátek 

zátopu předchází dalšímu typu události a tím je Sp, spotřeba paliva.  

 Pro zaznamenání spotřeby si OpravnenaOsoba nejprve vybere ze seznamu paliv, 

která jsou pro daný SZZO k dispozici a s nenulovým množstvím. Toto platí pouze u 

SZZO, které nemají stálý přísun paliva a nutné množství dostupného paliva kontrolovat. 

Příkladem SZZO se stálým přísunem paliva může být například plynová kotelna napojená 

na plynovod. Při spotřebě paliva se za každou zapsanou událost typu Sp vypočítávají 

vypuštěné emise ZL.  
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 Typy událostí Ko a Re znamenají, že obsluha byla přítomna kontroly nebo revize 

SZZO. Zápisem této události se zaznamená datum a čas jejich začátku a do poznámky 

obsluha uvede údaje o tom, kdo danou kontrolu nebo revizi provedl případně jejich 

výsledek.  

 Typ události Od u SZZO reprezentuje odstávku, a to nejčastěji z důvodů jeho 

plánované pravidelné a preventivní údržby. Typ události Po je určen pro případ, kdy u 

SZZO dojde k neočekávané poruše nebo k technické závadě. Událost typu Ne 

zaznamenává vzniklé nebezpečí, nehodu nebo havárii zdroje. Je bezpodmínečně nutné 

v tomto případě vzniklou situaci popsat v Poznámce události. Pro vložení jakékoliv jiné 

události je určena událost typu Os. 

 Uvedené typy událostí smí používat obsluha a správce. Existuje ještě jeden typ 

Události, který však tito používat nesmí, a tím je událost typu Pr, který slouží pro 

zaznamenání příjmu zásoby paliva. Tuto Událost smí zakládat pouze Energetik. Z tohoto 

důvodu je nutné zajistit, aby tento typ události nikdo z obsluhy ani od správců nějakému 

SZZO nezaložil. Při vkládání nové události SZZO o zvýšení zásoby paliva se Energetikovi 

nabídne seznam paliva v číselníku paliv. Není-li dané palivo v číselníku, Energetik jej 

může založit a následně jej pro událost vybrat. 

 Navrhované dílčí uživatelské požadavky na funkce pro obsluhu SZZO jsou vloženy 

do přílohy č. 30 elektronické verze této práce. Grafické znázornění navrhovaných funkcí 

znázorňuje Diagram užití obsluhy zdroje v příloze č. 31. 

Vyžadované úpravy v charakteristice entit 

 U entity Udalost je třeba vložit atribut Zaznamenal, který ukládá informaci o 

IDOpravneneOsoby, která událost SZZO v zástupu za Obsluhu zaznamenala. 

 U entity Provozovna je třeba vložit atribut RocniRezim s hodnotami Ano nebo Ne.  

 U entity SZZO je třeba vložit další atribut StalyPrisunPaliva s hodnotami Ano nebo 

Ne.  

3.4.3 Návrh funkcí pro správce zdroje 

 Hlavní pracovní náplní Spravce je údržba aktuálních údajů o SZZO a jeho výduších. 

Dále zajišťování jejich revize a zaznamenávání jejich výsledků. Také přidělování a 

odebírání konkrétních SZZO Zamestnanci vedenému jako obsluha. V případě potřeby 

může správce obsluhu zastoupit v obsluze SZZO.  

Detailní popis činností  

 Po úspěšném přihlášení Zamestnance do systému systém zjišťuje jeho příslušnost ve 

skupině Spravce. Pokud je členem této skupiny, zjišťuje se, zda není OpravnenouOsobou 

některé z provozoven a existují-li nějaké, systém nabídne Spravci jejich seznam.  Výběrem 

jedné z provozoven systém zobrazí seznam všech SZZO s jejich aktuálním stavem zásob 

paliva.  

 Spravce může zakládat nové zdroje, což v sobě zahrnuje také správu 

VyduchuZdroje, neboť novému zdroji je třeba nějaký Vyduch přidělit. Spravci se zobrazí 

Seznam VyduchuZdroje za provozovnu. Pokud v nabídce správný Vyduch není, jek 

dispozici Seznam Vyduchu, ze kterého si pro nově zakládaný SZZO vybírá VyduchZdroje. 

Není-li Vyduch v nabídce, Spravce jej může do systému vložit. Dále může u Vyduchu 

opravit jeho údaje a není-li přiřazen k nějakému zdroji, lze jej ze seznamu Vyduchu 

odebrat. 

 Po výběru SZZO ze seznamu všech zdrojů v rámci provozovny si může Správce 

zobrazit jeho statistické údaje, tisknout informací o SZZO, zobrazit události SZZO a dále 

jako zástupce obsluhy může vkládat nové události SZZO či opravit údaje o SZZO. 
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V takovém případě se mu zobrazí informaci o zdroji a dále pak Seznam VyduchuZdroje, 

kde může odebírat či přidávat zdroji Vyduchy. 

 Vzhledem k tomu, že správce smí zakládat nové SZZO a také k faktu, že vkládat 

nové události u SZZO může jen OpravnenaOsoba, je třeba zajistit, aby se při zakládání 

zdroje automaticky uložil záznam pro Entitu OpravnenaOsoba s údaji Spravce jako 

OpravneneOsoby pro zakládaný SZZO.  

 Spravci je možné zobrazit Seznam OpravnenychOsob zdroje. Má oprávnění odebrat 

zdroji OpravnenouOsobu, nebo mu přidělit další. Odebráním OpravneneOsoby zdroji se 

nemyslí její odstranění z entity OpravnenaOsoba, avšak nastavením jejího atributu 

OdvolanZeSpravyZdroje na hodnotu Ano. Při přidělování SZZO obsluze si Spravce vybírá 

ze Seznamu Zamestnancu, kteří patří do skupiny Obsluha. 

 Poslední funkcí, kterou Spravce zajišťuje, je správa Revizí SZZO. Zakládá informace 

o nově provedených revizích a ze Seznamu Revizí opravuje nebo odesílá na tiskárnu 

vybranou revizi.  

 Navrhované dílčí uživatelské požadavky na funkce pro správce SZZO jsou vloženy 

do přílohy č. 32 elektronické verze této práce. Grafické znázornění navrhovaných 

požadavků lépe znázorňuje Diagram užití správce zdroje v příloze č. 33.  Navrhované 

funkce Spravce nevyžadují další úpravy databáze. 

3.4.4 Návrh funkcí pro energetika 

 Hlavními činnostmi Energetika jsou provádění kontrol SZZO, sledování výsledků 

prováděných revizí SZZO, a dále vkládání zásob paliva těmto zdrojům.  

Detailní popis činnosti 

 Po úspěšném přihlášení Zamestnance je potřeba ověřit, zda patří do skupiny 

Energetik. Pokud ano, systém od této chvíle považuje Zamestnance za Energetika.  

Oprávnění energetika se většinou vztahují na všechny provozovny a všechny zdroje 

v organizaci bez výjimky. Je tedy OpravnenouOsobou pro všechny zdroje. Není proto 

žádoucí, aby byl nastaven jako OpravnenouOsobou pro každý zdroj zvlášť. Aby mohl se 

tedy nemusel Energetik nastavovat jako OpravnenaOsoba pro každý zdroj, bude zde 

figurovat pouze jedenkrát a to s oprávněním na CisloSZZO a ProvozovnuID sídla firmy. 

Přes nastavený atribut VsechnyProvozovny na hodnotu ano, by pak jednoduše mohl 

ovládat všechny provozovny, a provádět veškeré funkce z titulu podnikového energetika. I 

tak je však možné energetikovi přidělit ke správě jen několik provozoven a za ty pak 

vykonával činnosti zde uvedené.  

 Po přihlášení energetika do systému a zjištění zda je oprávněnou osobou všech nebo 

jen některých provozoven, se energetikovi nabídne seznam všech provozoven, které má 

přiděleny do správy. Výběrem jedné z provozoven systém zobrazí seznam všech SZZO 

s jejich aktuálním stavem zásob paliva.  

 Volbou konkrétního SZZO je Energetikovi umožněno zobrazit si jeho detailní 

informace, jejich tisk, zobrazit seznam statistických údajů o SZZO, OpravnenychOsob, 

provedených revizích a také seznam událostí SZZO. Konkrétnímu zdroji může vložit 

novou zásobu paliva prostřednictvím události typu Pr. Vkládání paliva SZZO již byla 

vysvětlena u uživatelských požadavků obsluhy SZZO.  

 U zvoleného SZZO Energetik může provést kontrolu, kterou pak vloží do entity 

Kontrola jako nový záznam. Po výpisu Seznamu Provedených kontrol SZZO je možné si 

jednu kontrolu vybrat, zobrazit si její detailní informace a opravit ji nebo vytisknout. 
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 Navrhované dílčí uživatelské požadavky na funkce pro energetika jsou vloženy do 

přílohy č. 34 elektronické verze této práce. Grafické znázornění navrhovaných požadavků 

lépe znázorňuje Diagram užití energetika v příloze č. 35.  

Vyžadované úpravy v charakteristice entit 

 OpravnenaOsoba je třeba rozšířit o další atribut VsechnyProvozovny s hodnotami 

Ano nebo Ne. 

3.4.5 Návrh funkcí pro ekologa 

 Činnosti ekologa zasahují do zakládání nových provozoven a údržby informací o 

provozovnách již existujících.  Za tyto provozovny vytváří SPE a udržuje v souladu se 

zákonem o ovzduší sazby poplatků za emise ZL.  

Detailní popis činnosti 

 Po úspěšném přihlášení Zamestnance do systému, je potřeba ověřit, zda se jedná o 

ekologa. Pokud ano, systém od této chvíle považuje Zamestnance za Ekologa.  Jeho 

oprávnění se většinou, stejně jako u energetika, vztahují na všechny provozovny a všechny 

zdroje v organizaci bez výjimky. 

 Po přihlášení ekologa do systému a zjištění zda je oprávněnou osobou všech nebo jen 

některých provozoven, se ekologovi nabídne seznam všech provozoven, které má 

přiděleny do správy. Ze seznamu si může vybrat konkrétní provozovnu za účelem 

zobrazení, tisk nebo opravu jejích údajů. Za vybranou provozovnu může ekolog vytvořit 

SPE.  

 Ta se skládá z informací o hlášených zdrojích a výduších, které se konkrétní SPE za 

ohlašovací rok týkají. Protože SPE potřebuje souhrnné údaje o emisích za hlášené zdroje, 

které se ještě nezpracovaly, je třeba SPE založit s výchozími hodnotami, které se pak po  

dalším jejím zpracování doplní na konkrétní hodnoty. Toto by se dalo považovat za jeden 

ze systémových požadavků, avšak kvůli kontextu a vytvoření si jasné představy o daném 

úkolu je to uvedeno zde. Dalším takovým systémovým požadavkem, který nevyžaduje 

interakci s uživatelem je Vytvoření souboru s podklady pro SPE. Jde o automatický proces, 

který je vždy stejný a na jehož konci je dokument obsahuje výpis objektů entit 

Provozovatel, Provozovna, SZZO, Udalost, Palivo, VyduchyZdroje a Vyduchy. Ekologovi 

je umožněno tento soubor si zobrazit, uložit na vyměnitelný disk a připojit k hlášení na 

MŽP.  

 Poté automaticky proběhne zpracování SZZO k hlášení. Zjišťují se údaje o použitém 

palivu, jeho celková spotřeba, konečné množství vyrobeného tepla, využití kapacity zdroje 

a množství ZL v tunách za rok. Posléze se tyto údaje replikují do vytvářených 

HlasenychZdroju. Údaje o výduších se pro hlášení kompletují stejným způsobem s tím 

rozdílem, že není třeba provádět nějaké výpočty, nejsou-li výduchy vybaveny odlučovači.  

 Posledním automatickým procesem je aktualizace SPE o celkové množství 

jednotlivých ZL a jejich vypočtené poplatky za jejich vypuštění do ovzduší.  

 Navrhované dílčí uživatelské požadavky na funkce pro ekologa jsou vloženy do 

přílohy č. 36 elektronické verze této práce. Grafické znázornění navrhovaných požadavků 

lépe znázorňuje Diagram užití ekologa v příloze č. 37. Návrh těchto funkcí systému 

nevyžaduje další úpravu entit. 

3.4.6 Návrh funkcí pro management 

 Hlavním účelem systému z pohledu systému je umožnit kontrolu plnění PE a proto 

jediné požadavky na funkce systému je možnost zobrazení všech dostupných seznamů, 

které systém nabízí. 
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Detailní popis činnosti 

 Po úspěšném přihlášení Zamestnance do systému, je potřeba ověřit, zda se jedná o 

manažera. Pokud ano, systém od této chvíle považuje Zamestnance za Manažera.  Jeho 

oprávnění se většinou, stejně jako u energetika a ekologa, vztahují na všechny provozovny 

a všechny zdroje v organizaci. 

 Po přihlášení manažera do systému a zjištění zda je oprávněnou osobou všech nebo 

jen některých provozoven, se manažerovi nabídne seznam všech provozoven, které má 

přiděleny do správy. Výběrem jedné z provozoven systém zobrazí seznam všech SZZO 

s jejich aktuálním stavem zásob paliva. 

 Následně je manažerovi umožněno zobrazit si za vybraný SZZO Statistické údaje o 

SZZO, jeho události, záznamy o provedených kontrolách a revizích, jeho 

OpravneneOsoby, VyduchyZdroje a v neposlední řadě také SPE a soubor s podklady. 

Návrh těchto funkcí systému nevyžaduje další úpravu entit. 

  Navrhované dílčí uživatelské požadavky na funkce pro manažera jsou vloženy do 

přílohy č. 38 elektronické verze této práce. Grafické znázornění navrhovaných požadavků 

lépe znázorňuje Diagram užití energetika v příloze č. 39. Navrhované funkce nevyžadují 

žádné zásahy charakteristiky entit. 

3.4.7 Návrh funkcí pro administátora 

 Hlavní činností administrátora jsou zakládání a editace provozovatele a vkládání 

nových a opravu stávajících uživatelů systému. 

Detailní popis činnosti 

 Po úspěšném přihlášení Zamestnance je potřeba ověřit, zda se jedná o administrátora 

systému. Jako takovému je mu povoleno upravovat číselník s Provozovateli a také číselník 

se Zamestnanci.  

  Navrhované dílčí uživatelské požadavky na funkce pro administrátor jsou vloženy 

do přílohy č. 40 elektronické verze této práce. Grafické znázornění navrhovaných 

požadavků lépe znázorňuje Diagram užití administratora v příloze č. 41. Navrhované 

funkce nevyžadují žádné zásahy charakteristiky entit. 

3.4.8 Návrh systémových funkcí 

 Návrhy systémových funkcí nevychází od budoucích uživatelů tohoto systému. 

Vychází ale z prvotních představ principů fungování uživatelských požadavků, které si 

vytváří programátor.  

Přihlášení se do systému 

 Pro zajištění bezpečnosti proti vstupu neoprávněných uživatelů do systému je třeba 

zajistit přihlašováním. Při přihlašování uživatele do systému se nejprve ověřuje, zda patří 

mezi založené Zamestnance. Musí přitom být splněny tyto podmínky: správně zadané 

uživatelské jméno a heslo, které se k tomuto jménu váže a správná hodnota atributu 

Aktivni. Pokud je Zamestnanec u organizace zaměstnán, nabývá tato vlastnost hodnoty 1 a 

v opačném případě 0. Po úspěšném přihlášení je uživatel systémem považován za 

Zamestnance. 

Výběr okruhu činností 

 Aby bylo zajištěno, že každý uživatel má k dispozici pouze ty funkce, které přísluší 

dané funkci, kterou Zamestnanec zastává, jsou k tomuto účelu vytvořeny atributy Obsluha, 

Spravce, Energetik, Ekolog, Management a Administrator. Všechny tyto atributy ukládají 
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hodnoty typu Ano nebo ne, přičemž Ano, označuje příslušnost daného Zamestnance do 

této skupiny.  

Při pokusu vstoupit do činností např. Ekologa, systém zjistí, jestli má Zamestnanec 

nastavenu příslušnost v této skupině a pokud ano, pustí jej dále. V opačném případě jej 

odmítne z důvodu nedostatečného oprávnění k těmto činnostem.  

 

Zajištění ochrany záznamů před změnou záznamů během jejich opravy 

 Tím, že systém provozní evidence je navrhován již od počátku pro síťový provoz, je 

nutné zabezpečit, aby nebylo možné záznam jakékoliv entity změnit během doby, kdy jeho 

obsah opravuje jiný uživatel. K těmto situacím dochází velmi zřídka, avšak z hlediska 

bezpečnosti je důležité tuto ochranu vyřešit. 

 Řešením je vybavení každé entity, u níž se očekává možnost opravy více uživateli, o 

atribut obsahující jedinečný údaj, který se mění po každém uložení konkrétního záznamu. 

Takové jedinečné razítko. Pokud každý záznam těchto entit má své razítko, při požadavku 

uživatele na změnu vybraného záznamu se do proměnné uloží hodnota razítka a uživateli 

je nabídnut formulář údaji, které může opravit. Před uložením provedených změn se 

nejprve ověří, zda se hodnota razítka změnila a pokud ne, oprava údajů se provede a 

razítko záznamu se aktualizuje. Pokud je v razítcích rozdíl, znamená to, že během opravy 

vybraného záznamu byl někdo rychlejší a provedl nějakou změnu. Oprava je v tomto 

případě nepřípustná, systém ji odmítne a uživateli nabídne aktualizovaný obsah vybraného 

záznamu.  

Výpočet emisí při zakládání události typu Sp 

 Hlavní a zcela zásadní funkcí systému je zajištění automatického výpočtu množství 

znečišťujících látek na základě druhu paliva a jeho množství vloženého do nové události 

týkající se spotřeby paliva. Při výpočtu je třeba postupovat takto.  Při vkládání paliva pro 

konkrétní SZZO je třeba načíst jednotlivé emisní faktory.  

 U TZL se použije emisní faktor TZL a vynásobí se jakostním koeficientem Ap, které 

uvádí obsah popela v procentech při spálení 1 kg tuhého paliva. Je-li zdroj určen pro 

kapalná nebo plynná paliva, Ap je roven 1, protože při spalování těchto druhů paliva popel 

nevzniká. Emisní faktor pro TZL tak nebude ovlivněn. Upravený emisní faktor se následně 

vynásobí množstvím spotřebovávaného paliva a podělí milionem pro převedení hodnoty na 

tuny ZL za rok. Podobný postup se opakuje pro ostatní znečišťující látky.  

 V případě výpočtu množství vypuštěného oxidu siřičitého se pro tuhá paliva použije 

jakostní koeficient Sp a u ostatních druhů paliv koeficient S.   

 U oxidů dusíku, oxidu uhelného a organických těkavých látek s jakostními ukazateli 

nepočítá. U těchto látek se jejich množství vypočítá přímo emisním faktorem dané látky 

vynásobené množstvím paliva a podělené milionem pro převedení na správné jednotky.  

Odstraňování dat ze systému 

 Nepředpokládá se, že uživatelé budou do PE doplňovat data za minulé roky. Protože 

je archivace PE ze zákona stanovena na 5 let, nelze v tomto systému žádná data odstranit. 

Tuto funkcionalitu je možné odložit na pozdější dobu, až bude tato potřeba aktuální. 

3.5 Návrh uživatelského rozhraní 

 Dalším faktorem, který by mohl ovlivnit strukturu databáze systému, by mohlo být 

navrhované uživatelské rozhraní systému. Představím zde tedy jednotlivé obrazovky 

navržené pro interakci uživatele se systémem.  
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3.5.1 Vstup do systému, přihlašovací obrazovka  

 Uživatel pro vstup do systému zadává uživatelské jméno, které zde reprezentuje 

OEC a také heslo. Pro vpuštění uživatele do systému je zapotřebí splnit tři podmínky a to, 

vložené OEC existuje v entitě Zamestnanec, je stále v zaměstnaneckém poměru a vložené 

heslo přesně odpovídá heslu uloženému v entitě Zamestnanec u konkrétního OEC. Tato 

obrazovka viz příloha č. 42 elektronické verze této práce, je společná pro všechny 

uživatele. 

 Po úspěšném přihlášení se uživateli zobrazí stránka s novinkami a lze si nechat 

zobrazit stránku O PEXyS, která obsahuje informace o poslání systému včetně kontaktů na 

důležité osoby. Pro vstup do ostatních částí MENU již uživatel potřebuje specifická 

oprávnění, která budou rozebrány v následujících podkapitolách. 

3.5.2 Volba činnosti uživatele 

 Pro práci s provozovnami, zdroji a číselníky je potřeba vybrat si jednu z možných 

činností. Každá činnost obsahuje jiné funkce, podporující pracovní povinnosti, ať už 

obsluhy zdroje, jeho správce, energetika, ekologa, managementu nebo administrátora.  Pro 

vstup do činností obsluhy, je potřeba aby měl uživatel nastaven atribut obsluha v entitě 

Zamestnanec na Ano, pro vstup do činností správce musí mít uživatel nastaven atribut 

Spravce na hodnotu ano a tak dále. Nadále budeme o úspěšně přihlášeném uživateli 

uvažovat jako o Zamestnanci. 

3.5.3 Pohyb uživatele v systému 

 Základní podoba uživatelského rozhraní již byla načrtnuta obrázkem přihlašovacího 

formuláře v příloze č. 42. Pohyb Zamestnance v systému podrobně vysvětluje diagram 

aktivit Zamestnance systému umístěný v příloze č. 43. Diagram popisuje množství www 

stránek, s konkrétním účelem, které systém nabízí a určuje také, kdo je smí zobrazit a 

v jakém sledu. Je pomůckou pro správné nastavení zabezpečení systému tak, aby funkce 

systému používali pouze ti Zamestnanci, pro které byly funkce, potažmo webové stránky 

navrženy.  

 Každý oválný objekt reprezentuje konkrétní webovou stránku, která se Zamestnanci 

může na monitoru, má-li příslušná oprávnění, zobrazit. Každý objekt má své vstupy a 

výstupy. Je zobrazen šipkami a naznačuje webových stránek, které je třeba použít pro 

vykonání zamýšlených cílů. Pokud je u šipky na výstupu upřesněna role Zamestnance, 

znamená to, že s následující obrazovkou smí pracovat pouze Zamestnanec patřící do 

příslušné skupiny nebo příslušných skupin. Pokud u šipky není žádný popisek, znamená to, 

že následující www stránku smí využívat všichni, kteří byli uvedeni na vstupu u 

současného objektu.  

 Každý popisek objektu zcela přesně definuje účel www stránky. Ve většině případů 

se stránky, které se věnují zobrazení nějakého seznamu nebo stránky zobrazující detail 

záznamu vybraného ze seznamu. 

 Podoba seznamů a jejich účel je v podstatě totožný. Jedná se o výpis záznamů 

z jedné nebo více databázových tabule, které vyhověly omezujícím podmínkám, aby si 

Zamestnanec mohl ze seznamu vybrat konkrétní položku a s tou následně pracoval. 

Seznamy jsou doplněny o ovládací prvky, které upřesňují záměr Zamestnance a jejich účel 

odpovídá seznamu činností, které byly navrženy při návrhu funkcí systému v předešlé 

podkapitole.  

 Většina www stránek se seznamy se soustředí na popis jedné databázové tabulky 

zobrazující jednotlivé položky. S obsahem seznamu není dovoleno Zamestnanci 
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manipulovat. Zamestnanci je dovoleno si, prostřednictvím ovládacích prvků, zobrazit její 

detail, opravit ji a v některých ji odebrat či založit novou. Tyto obrazovky popisovat 

nebudu, neboť jejich účel Diagram aktivit popisuje dostatečně a obsah těchto obrazovek si 

lze odvodit ze struktury konkrétní databázové tabulky.  

 Naopak se zvláštním zřetelem se zaměřím na obrazovky, které se přímo týkají tvorby 

souhrnné provozní evidence tedy: 

 Zobrazení provozoven,  

 Seznamu SZZO v rámci provozovny, 

 Výpisu vybraného SZZO,  

 Zobrazení seznamu Výduchů zdroje, 

 Založení nové události, 

 Seznamu oprávněných osob zdroje, 

 Založení SPE 

 Další vytvořené obrazovky jsou včetně projektu vytvořeného ve Vývojovém 

prostředí Microsoft Visual Studio 2010 přiloženy v elektronické podobě.  

3.5.4 Zobrazení provozoven 

 Prvním seznamem, který se Zamestnanci po zvolení některé z činností zobrazí, je 

seznam provozoven, které má zaměstnanec k dispozici, nebo pro které je Zamestnanec 

OpravnenouOsobou. K nahlédnutí je připraven v příloze č. 44. Zamestnanci se nabízí 

možnost vybrat si konkrétní provozovnu pro práci s jejími SZZO. Pouze ekologovi je 

dovoleno zakládat nové provozovny, měnit její údaje a zakládat souhrnnou provozní 

evidenci za vybranou provozovnu. Energetik, který má přístup do všech provozoven může 

přidělit nově založenou provozovnu některému Zamestnanci ve skupině Spravce. Ten pak 

může v rámci této provozovny přidělovat OpravneneOsoby jednotlivým SZZO. Spolu 

s manažerem si dále může ekolog zobrazit již existující SPE. Poslední možností této 

stránky je odhlášení se ze systému.  

3.5.5 Zobrazení seznamu všech SZZO s aktuálním stavem zásob paliva 

 Výběrem konkrétní provozovny se nabídne všem, kromě ekologa seznam všech 

SZZO, které pod provozovnu patří i s vypočítanou aktuální zásobou paliva u zdroje. 

Obrazovku se tímto seznamem lze nalézt opět v příloze č. 44. Vzhledem k tomu, že každý 

zdroj je projektován na konkrétní druh paliva, uvažuji pouze případ, kdy je u zdroje 

spotřebováván pouze jeden typ paliva. Pro obsluhu je informace o zásobě užitečná proto, 

že jej informuje o maximálním možném množství paliva, které lze během směny 

spotřebovat. Pro energetika je zase údajem, na základě kterého se může rozhodnout zdroji 

zásobu paliva doplnit. Pouze Spravce smí zakládat nové zdroje. Ostatní se zdrojem mohou 

pracovat až po výběru konkrétního zdroje. 

3.5.6 Zobrazit detail SZZO 

 Zamestnanci se po výběru zdroje zobrazí stránka s detaily zdroje, viz příloha č. 45, a 

tlačítky, kterými lze za tento zdroj plnit související úkony. Obsluha, Spravce i Energetik 

mohou pro vybraný SZZO pracovat s událostmi zdroje. Práce s událostmi zahrnuje Seznam 

Událostí SZZO, vkládání nových a oprava existujících událostí. Seznam událostí 

a formulář pro vložení události nové, jsem vložil do přílohy č. 46.  

 Pro SPE je důležité zajistit, aby při vkládání nové události typu spotřeba paliva, 

automaticky vypočítalo množství znečišťujících látek v závislosti na množství 
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spotřebovaného paliva. Mechanismus SQL dotazu, který toto realizuje, včetně komentářů, 

je uveden v příloze č. 47. Pro Obsluhu je práce s událostmi SZZO jedinou činností.  

 Spravce pracuje také s Výduchy zdroje, zaznamenává výsledky provedených revizí 

zdroje a přiděluje zdrojům obsluhu. Základní informace o OpravnenychOsobach zdroje je 

vložen do přílohy č. 48. Seznam obsahuje pouze nejdůležitější informace o Zamestnanci, 

které jej umožní identifikovat. Detaily z entity Zamestnanec je možné po vybrání konkrétní 

OpravneneOsoby zobrazit kliknutím na „Vybrat“ nebo ji od obsluhy zdroje „Odvolat“. 

Výběr Zamestnancu pro přidělení nové OpravneneOsoby je taktéž v příloze č. 48. Seznam 

potenciálních OpravnenychOsob se vztahuje pouze na Zamestnance patřící do skupiny 

Obsluha nebo Spravce, kteří jsou v neukončeném pracovním poměru a nejsou pro tento 

konkrétní zdroj OpravnenouOsobou. Do tohoto seznamu se nedostanou také Zamestnanci, 

kteří již OpravnenouOsobou byli, ale byli z nějakého důvodu od obsluhy zdroje odvolány.   

 Energetik přiděluje zdrojům Spravce. Energetik provádí u zdrojů kontroly, které 

následně do systému zaznamenává. Manažerovi je dovoleno zobrazit si revize a kontroly 

jednotlivých zdrojů, které Spravce a energetik do systému zaevidovali.  

3.5.7 Založení SPE 

 Založení SPE provozovny je povoleno, jak již bylo několikráte zmíněno, ekologovi. 

Celý proces je složitý a je velice důležité, aby tato funkce byla ekologem pouze 

aktivována. Tím se spustí proces, který založí novou SPE pro daný ohlašovací rok a 

s nulovými hodnotami u atributů, které bude třeba nejprve vypočítat.  

 Tato funkce musí mít univerzální použití, aby se dala opakovaně využívat pro 

zakládání mnoha SPE pro vybrané provozovny. Vykonávání celé transakce je rozděleno do 

mnoha částí, které jako celek:  

 Deklaruje a nastavuje potřebné proměnné důležité pro založení nové SPE. 

 Založí novou SPE s výchozími hodnotami tak, aby bylo možné získat identifikační 

číslo založené SPE. To je vyžadováno u následně zakládaných hlášených zdrojů a 

výduchů. 

 Zjistí číslo založené SPE, které se následně použije jako konstanta pro zakládané 

HlaseneZdroje a HlaseneVyduchy. Toto číslo se vybírá podle provozovny uvedené 

v deklarované proměnné s číslem vybrané provozovny a dále podle odpovídajícího 

ohlašovaného roku. 

 Deklaruje a nastavuje potřebné proměnné důležité pro založení nových 

HlasenychZdroju. 

 Zjistí počet SZZO patřících provozovně uvedené v deklarované proměnné s číslem 

vybrané provozovny. Předpokládá, že je zátěž provozu rovnoměrně mezi tyto 

SZZO rozdělena a vypočítá provozní hodiny pro jednotlivé zdroje.  

 Připraví všechny zdroje dané provozovny k hlášení. Příprava v sobě zahrnuje výpis 

potřebných atributů o zdroji z entity SZZO, údaje o spotřebovaném palivu, jeho 

jakostních ukazatelích a výhřevnosti. Poté sečte za tyto zdroje spotřebu paliva a 

množství vypuštěných znečišťujících látek. Vypočítá využití kapacity zdroje 

v procentech, celkovou výrobu tepla v GJ. Vše v požadovaných jednotkách. 

 Celou dávku připravených SZZO k hlášení vloží do HlasenychZdrojů.  

 Za vložené HlaseneZdroje vypočte celkové množství spotřebovaného paliva a 

množství ZL za celou provozovnu.  

 Za celou provozovnu spočítá poplatky za emise ZL. 

 Zapíše v založené SPE spočtené údaje o emisích ZL a poplatcích za provozovnu.  
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 Obrázky se Seznamem SPE, detail vybranéSPE, a seznam HlasenychZdroju 

naleznete v příloze č. 49. Detail HlasenychVyduchu není nutné uvádět, neboť neobsahuje 

žádná vypočtená data. Funkční SQL transakce celého založení je vložena do přílohy č. 50. 

3.6 Návrh databáze 

 Cílem této kapitoly bylo navržení celé databáze, která bude využita pro konstrukci 

celého systému provozní evidence. Z nalezených entit vznikla základní předloha 

databázových tabulek, jejich struktury i datových typů. Tato předloha byla při návrhu 

budoucích funkcí systému doplněna o další atributy, které tyto funkce podporují. 

 Další fází byla tvorba webového uživatelského rozhraní. Při navrhování jednotlivých 

obrazovek, které jsem tvořil ve Vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio 2010, jsem 

zjistil, že jsem zejména u textových řetězců zvolil jejich nedostatečnou délku a u některých 

číselných hodnot jsem musel opravit celočíselný datový typ integer na číslo datového typu 

decimal. Pro tento účel jsem také potřeboval vytvořit v databázi nějaká testovací data a pro 

tvorbu obrazovek navrhnout nejrůznější dotazy. Vytvořenou databázi i SQL dotazy jsou 

k dispozici v elektronické podobě.  Navržená struktura databáze čítá 21 tabulek a spolu 

s vazbami mezi nimi je natolik rozsáhlá tak, že se na jednu celou stránku nevejde tak, aby 

bylo vše na diagramech čitelné. Z tohoto důvodu jsem strukturu rozdělil na tři části, které 

jsem vložil do přílohy č. 51. 
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4. Implementace navrženého systému 
 Výstupem třetí kapitoly bylo definování úkolu databáze a nalezení dílčích cílů 

podporujících tento úkol. Z těchto dílčích cílů bylo třeba rozpoznat jednotlivé entity, jejich 

vlastnosti a zejména pak vazby mezi nimi. To poskytlo hrubý obrys vznikající databáze, 

který byl následně upřesňován podrobným návrhem funkcí systému a dále uživatelským 

rozhraním. Toto všechno napomohlo k jasné představě o funkčních mechanismech celého 

systému, které přímo podporují účel navrhovaného systému, úkol databáze a také 

představy uživatelů.  

 Cílem této kapitoly je promítnutí již zpracovaných návrhů do diagramů tříd a 

sekvenčních diagramů, na základě kterých se může přikročit k fyzické realizaci provozní 

evidence.  

4.1 Nalezení kandidátů tříd systému a jejich metod 

 Vytvoření seznamu tříd, které by bylo možné využít pro tvorbu UML schémat           

a diagramů popisujících mechanismy jednotlivých částí systému, není jednoduchý proces. 

4.1.1 Definice pojmů tříd, metod a objektů 

 Za třídu lze považovat množinu objektů, které mají stejné vlastnosti nebo velmi 

podobný účel, chování a společnou strukturu. Každá třída je popsána množinou atributů 

definujících její strukturu, a také množinou metod určujících činnosti, které třída vykonává 

nebo nabízí. Třídu lze popsat také jako objekt, který není instancí této třídy. Kopie této 

třídy s jedinečnými atributy, avšak stejnými metodami nazýváme instancemi této třídy 

neboli objekty.  

 Stejně jako entity, které byly základem pro tvorbu databáze, popisují třídy statickou 

strukturu systému. Jsou pojmenovávány podstatným jménem vystihujícím objekt, který 

představují. Třída může být objektem jiné třídy a může tak oproti entitě pracovat s více 

databázovými tabulkami. Metodou lze rozumět posloupnost jedné či více operací, které 

vykonávají požadovanou činnost. Od uživatele přijímají parametry a vrací zpracovaný a 

očekávaný výstup. Kromě jiného oddělují vnitřní atributy objektu od svého okolí. Metody 

tak fungují jako prostředník mezi uživatelem a objektem. 

4.1.2 Sloučení Seznamů dílčích funkcí jednotlivých skupin uživatelů 

 Navrhované funkce všech skupin uživatelů, řešené v podkapitole 3.4, jsem vložil do 

tabulky č. 1, „Tabulky sloučených navrhovaných funkcí“, kterou lze nalézt v příloze č. 52. 

Ke každé funkci jsem do vedlejšího sloupce uvedl skupinu uživatele, pro kterou je funkce 

určena. Setříděním všech funkcí podle jejich názvu jsem si chtěl ověřit možné 

nesrovnalosti v názvech společných funkcí a četnost jejich využití skupinami uživatelů.  

4.1.3 Analýza sloučených funkcí setříděných podle jejich názvu 

 Využití Tabulky č. 1 nekončí jen u seskupení navrhovaných funkcí podle jejich 

názvu. Jednotlivé funkce lze, podle jejich účelu a názvu, přiřadit k některé z entit, se kterou 

souvisí. Tyto entity pak představují hlavní kandidáty tříd systému a jednotlivé funkce 

metody těchto tříd. Postupně tak vznikaly logické celky systému, který by se dal rozdělit 

na dva hlavní moduly.  

 První modul obsahuje všechny funkce a činnosti týkající se provozní evidence. 

Zajišťuje údržbu informací o objektech v aktuálním stavu a dále zaznamenávání vstupů do 
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systému. Do tohoto modulu patří entity: Zamestnanec, OpravnenaOsoba, Udalost, SZZO, 

Palivo, VyduchyZdroje, Vyduch, Revize a také Kontrola. Tento modul je určen pro 

skupiny uživatelů Obsluha, Spravce, Energetik a Management, který kontroluje činnost 

všech zúčastněných v procesu pořizování dat v tomto modulu.  

 Druhý modul obsahuje funkce zajišťující transformaci uložených dat do podoby 

souhrnné provozní evidence. Je také využíván pro správu všech objektů, ke kterým běžný 

uživatel nemá přístup. Skladba této části systému zahrnuje entity: Provozovatel, 

Provozovna, SPE, HlasenyZdroj, HlasenyVyduch, PoplatekZaEmisiZL a Zamestnanec. 

Poslední ze jmenovaných je zde proto, že je potřeba udržovat uživatelské přístupy a údaje 

o zaměstnancích podniku.   

 Entita Zamestnanec zahrnuje společné funkce pro všechny uživatele. V tabulce č. 1 

lze rozpoznat, které funkce jsou určeny pro všechny skupiny uživatelů a které jsou jen pro 

vyjmenovanou skupinu nebo skupiny uživatelů. Například Ekolog a Administrátor budou 

využívat funkce druhého modulu, zatím co Obsluha, Spravce a Energetik budou pracovat 

v modulu prvním. Skupina management dohlíží na plnění činností v obou modulech u 

všech uživatelských skupin, kromě skupiny Administrator. Z toho tedy vyplývá, že každá 

skupina bude využívat jiné metody tříd, ačkoliv mají všichni stejný základ. Každá skupina 

je tedy specializovanou třídou třídy Zamestnanec.  

 Pro snadnější orientaci v následující části této kapitoly, jsem tyto dva moduly označil 

jako modul Správy SZZO a modul Správy souhrnné provozní evidence.  

4.2 Modul správy zdrojů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

 První modul se zabývá shromažďováním vstupů do systému. Jak lze poznat 

z diagramu tříd v příloze č. 53, dá se systém rozdělit do čtyř hlavních oblastí. 

4.2.1 Personální činnosti 

 Tato část systému řídí oprávnění uživatelů. Realizaci příslušných funkcí zajišťují 

metody tříd Zamestnanec a OpravnenaOsoba.  

 Třída Zamestnanec udržuje informace o všech uživatelích systému. Má na starosti 

jejich autorizaci při vstupu do systému a také do hlavních činností systému, kterými jsou: 

činnosti obsluhy, správce, energetika, ekologa, managementu a administrátora. Příslušné 

funkce smí použít pouze uživatel patřící do správné skupiny. Podle oprávnění a zvolené 

hlavní činnosti systému, zařadí třída Zamestnanec uživatele do třídy Obsluha, Spravce, 

Energetik, Ekolog, Management nebo Administrator.  

 Třída s nejnižším oprávněním je třída Zamestnanec. Bez příslušnosti uživatele do 

některé ze skupin, je uživateli dovoleno se do systému přihlásit, zobrazit si domovskou 

stránku a odhlásit se. V žádném případě jej systém nepustí do žádné z hlavních činností 

systému.  

 Všechny ostatní třídy jsou specializací této třídy, které mají rozšíření o další metody 

a oprávnění. Tím ovšem specializace nekončí. V reálném světě je obsluha podřízena 

správci zdroje. Proto třída Spravce je specializací třídy Obsluha. Provozovně a jejím 

zdrojům přiděluje správce uživatel ve skupině podnikový Energetik. Proto je třída 

Energetik specializací tříd Obsluha a Spravce. Na všechny dohlíží a kontroluje jejich 

činnost management ekologických činností. Proto je specializací tříd výše jmenovaných. 

Další specializací třídy Zamestnanec jsou Ekolog a Administrátor. Jejich pracovní 

povinnosti se od ostatních liší natolik, že vyžadují odlišná oprávnění. 

 Když se uživatel přihlásí a zvolí si některou z hlavních činností, převezme úlohu 

další autorizace třída OpravnenaOsoba. Ta zabezpečuje přístup uživatelů k přiděleným 
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provozovnám a jejím zdrojům. Aby toto zabezpečení dobře fungovalo, musí být nastavena 

jasná pravidla. Provozovně přiděluje správce podnikový energetik, který má oprávnění na 

všechny provozovny a zdroje podniku. Správce stejně tak Obsluha musí být pro každý 

zdroj Oprávněnou osobou, avšak s tím rozdílem, že správce přiděluje zdrojům obsluhu a 

jeho oprávnění se vztahují na všechny zdroje v rámci přidělené provozovny. 

4.2.2 Správa SZZO 

 Za provoz provozovny a všech jejích zdrojů je zodpovědný správce. Zakládá nové 

zdroje či výduchy a udržuje jejich údaje v aktuálním stavu. Aby tyto činnosti mohl 

provádět, potřebuje Spravce využívat metod tříd SZZO, VyduchyZdroje a Vyduch. Pro 

tyto metody je třeba vytvořit následující třídy: Sektor, Topeniste, Odlucovac, 

TypOdlucovace a Dodavatel. 

4.2.3 Provozní deník 

 Provozní deník je soubor událostí, konkrétního zdroje, zaznamenaných 

OpravnenouOsobou při jeho obsluze nebo správě. Primárně je za plnění událostí 

zodpovědná obsluha zdroje. Za určitých okolností je možné, aby události do provozního 

deníku vkládal Spravce, který roli Obsluhy zastoupí. Energetik zásobuje všechny SZZO 

palivem. Jen uživatel skupiny Energetik smí pořizovat příjmový typ událostí. Obsluha a 

Spravce mohou pracovat pouze s událostmi zdrojů, pro které jsou oprávněnou osobou. 

 Pro zaznamenávání událostí jsou důležité metody tříd Zamestnanec, Udalost, 

OpravnenaOsoba, Palivo a všechny metody třídy Obsluha. Aby bylo možné zakládat 

události různých typů, bylo nutné diagram tříd doplnit o třídy TypUdalosti a DruhPaliva. 

4.2.4 Kontrolní činnosti 

 Kontrola probíhá na dvou úrovních. Jedna se soustředí na kontroly zdrojů a druhá na 

činnost zaměstnanců. Důležitými kontrolami zdrojů jsou Revize a kontroly. Zatímco 

Kontroly zdrojů provádí podnikový energetik, pravidelné revize jsou zajišťovány 

Správcem, který je objednává u externí firmy. Cílem kontrol je včasné odhalení nedostatků 

zjištěných při provozu zdroje. Revize je zaměřena více na technologickou část zdrojů a 

jejím výsledkem jsou mimo jiné stanoveny hmotnostní limity znečišťujících látek. 

 Kontrolu činnosti zaměstnanců provádí Management ekologických činností. Tyto 

kontroly nepotřebují tvořit nějaké vstupní záznamy o provedených kontrolách. Modul 

Správy zdroje je pro tuto skupinu přístupný pouze pro čtení. Může se zato týkat všech 

provozoven a zdrojů. 

 Práce s třídou Revize zahrnuje údaj o firmě, která Revizi provedla. Proto je při 

správě Revizí spolupracovat také s třídou Dodavatel.   

4.3 Zachycení chování modulu Správy SZZO 

 Návrh modelu chování při práci s jednotlivými třídami je důležitý. Zahrnuje soubor 

metod popisujících uživatelem odsouhlasené funkce a jejich sled. Lze z nich poznat 

mechanismy a principy, na kterých tyto metody pracují a na jejichž základě se může 

přikročit k jejich naprogramování. Implementace navrhovaného systému je velmi 

rozsáhlým procesem. Zahrnuje návrhy jednotlivých funkcí, výběr hardware a software 

vybavení, validační mechanismy, programování a testování a mnoho dalších činností. 

V této kapitole se zaměřím detailně na oblast provozního deníku, protože zajišťuje důležité 

vstupní údaje, které jsou využívány pro tvorbu podkladů souhrnných provozních evidencí 

provozoven.  
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4.3.1 Model chování systému při vstupu uživatele do systému 

 Základní mechanismus přihlašovacího formuláře se od těch ostatních neliší. 

Sekvenční diagram zobrazující dynamiku tohoto procesu je vložen do přílohy č. 54.  

 Při spuštění webových stránek se uživateli nejprve nabídne přihlašovací formulář, do 

kterého uživatel vloží přidělené uživatelské jméno a heslo. Metoda prihlasitSe() předá 

hodnoty parametrů login a passwd metodě overPlatnostUzivatele() k dalšímu zpracování.  

 Vlastní ověřování uživatele provádí SQL server prostřednictvím uložené procedury 

SQL, dále jen procedury, stejného názvu jako metoda. Celou proceduru jsem vložil do 

přílohy č. 61 elektronické verze diplomové práce. 

 Při ověřování uživatele prohledá procedura nejprve záznam v tabulce Zamestnanec, 

jehož OEC odpovídá vloženému uživatelskému jménu. Při úspěšném nalezení 

odpovídajícího záznamu se testuje splnění podmínky aktivního zaměstnaneckého poměru 

či jiného, platného vztahu uživatele s provozovatelem. Pokud je podmínka splněna, 

pokračuje procedura v testování poslední podmínky. Tou je ověření správnosti zadaného 

hesla. 

 Výsledek ověřování je zaznamenáván v proměnné @uspech, která nabývá pouze 

hodnot ANO při úspěšném ověření uživatele a NE při neúspěšném ověření uživatele.  

 Pokud je vše v pořádku, nastaví procedura proměnnou @uspech na ANO a provede 

příkaz UPDATE v databázové tabulce Zamestnanec. Aktualizují se jím atributy 

DatumPoslednihoPrihlaseni a Prihlasen. U prvního atributu se aktualizuje datum 

posledního přihlášení a u druhého se nastaví hodnota ANO. Od tohoto okamžiku systém 

uživatele považuje objekt třídy Zamestnanec a zobrazí mu domovskou stránku s odkazy na 

činnosti obsluhy, správce, energetika, managementu, ekologa nebo administrátora. 

 Nesplnění jakékoliv z podmínek procedury overPlatnostUzivatele vrací procedura 

systému parametr @uspech s hodnotou NE. Reakcí systému je volání metody 

odmitniPrihlaseni(), která uživateli zobrazí Přihlašovací formulář.  

 Metodou vybratCinnost() se třídě Zaměstnanec předává požadavek přihlášeného 

Zamestnance na vstup do některé z hlavních činností systému. Následuje ověření, zda 

Zamestnanec patří do příslušné skupiny odpovídající zvolené činnosti. Například, chce-li 

Zamestnanec vstoupit do činností obsluhy, musí mít atribut Zamestnanec.Obsluha roven 

hodnotě Ano, aby jej systém voláním umoznitCinnostiObsluhy() do činností Obsluhy 

vpustil. Dokud se Zamestnanec ze systému neodhlásí, činnosti obsluhy vykonává do doby, 

než se rozhodne je opustit metodou opustitSeznamProvozovenOO() třídy 

OpravnenaOsoba. Ta práci s činností obsluhy ukončí a nabídne Zamestnanci, 

prostřednictvím metody zobrazHomePage(), úvodní domovskou stránku systému. Po dobu 

vykonávání činnosti Obsluhy, nemůže přihlášený Zamestnanec vykonávat žádné jiné 

hlavní činnosti systému.  

 Při odhlašování se prostřednictvím metody odhlasitSe() provede příkaz UPDATE, 

který nastaví atribut Zamestnanec.Prihlasen na hodnotu Ne a vyvolá se opět Přihlašovací 

formulář metody prihlasitSe() třídy Zamestnanec. 

 

4.3.2 Model chování systému při práci s třídou OpravnenaOsoba 

 Po úspěšném přihlášení Zamestnance k některé z hlavních činností systému řídí třída 

OpravnenaOsoba (OO) přístup jednotlivých skupin uživatelů k provozovnám, zdrojům a 

správě oprávněných osob zdrojů. Chování této třídy je zachyceno v sekvenčním diagramu 

přílohy č. 55. Využívat ji musí všichni uživatelé kromě Ekologa a Administrátora.  
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 Proto metody 1 až 3, a také 11 až 13 tohoto sekvenčního diagramu popíši podrobně 

zde, a v dalších sekvenčních diagramech budu začínat metodou ZobrazDetailZdroje(), ke 

které se všechny další činnosti vztahují. 

 Vstoupením Zamestnance do hlavní činnosti systému je třídě OO metodou 

predejOECZamestnance() jeho OEČ, které je následně použito metodou 

zobrazSeznamProvozovenOO(), která je uloženou procedurou SQL Serveru a 

v elektronické podobě, stejně jako všechny následující uložené procedury SQL serveru, je 

vložena do přílohy č. 61 elektronické verze této práce. Kompletní seznam provozoven se 

zobrazí pouze Energetikovi a Managementu. Obsluze a Spravci se tento seznam připraví až 

podle záznamů v databázové tabulce OO.  

 Z nabídnutého seznamu provozoven si OO vybírá tu, se kterou bude pracovat. 

V případě nástupu nové směny obsluhy ke zdrojům, se po vybrání provozovny volá 

metoda zapisZacatekSmeny(), která ID provozovny předá proceduře na serveru. Ta jej 

převezme a vyhledá všechny SZZO, které pod ní patří a pro tyto pak založí novou událost 

o začátku nové směny právě přihlášeného Zamestnance. Při konci směny obsluhy a 

opouštění provozovny metoda opustitProvozovnuOO() volá metodu, zapisKonecSmeny(), 

která realizuje, stejným způsobem jako u začátku směny, zápis o konci směny. 

Automatický zápis začátku a konce směny se týká pouze u obsluhy. U ostatních skupin 

uživatelů jsou tyto metody ignorovány. Po úspěšném provedení nebo přeskočení těchto 

metod je generován seznam všech SZZO provozovny.  

 Seznam zdrojů provozovny je realizován metodou  zobrazSeznamZdrojuOO(). 

Prostřednictvím procedury se zjišťuje, zda je Zamestnanec obsluhou a patří pod jinou 

skupinu. Pokud patří jen pod skupinu Obsluha, je mu nabídnut v rámci vybrané 

provozovny seznam pouze těch zdrojů, které mu byly přiděleny. V ostatních případech se 

zobrazí zdroje v rámci provozovny všechny. Procedura zobrazSeznamZdrojuOO také 

prochází události příslušných zdrojů a počítá jejich aktuální zásobu paliva. Výsledky 

připojí jako další sloupec do seznamu zdrojů provozovny.  

 Vybráním příslušného zdroje do správy předá metoda predejCisloSZZO() číslo 

vybraného zdroje metodě zobrazDetailZdroje(), která aktivuje proceduru stejného jména na 

serveru a z příslušných databázových tabulek připraví data, které metoda 

zobrazDetailZdroje() zobrazí uživateli.  

  Využívat třídu OpravnenaOsoba pro vkládání nové obsluhy nebo správce je 

dovoleno pouze třídám Energetik a Spravce. Volbou OO u vybraného zdroje se jim 

nabídne seznam OO, kterými daný zdroj disponuje. Jak je vidět z diagramu, v této části 

systému mají Spravce s Energetikem tři možnosti, jak se seznamem pracovat. Mohou 

zakládat nové OO, upravit údaje stávající OO, nebo vybranou OO zdroji odebrat. Takto 

mohou pokračovat do té doby, než se rozhodnou práci s OO opustit. Využitím metody 

opustitSeznamOO() , který vrátí uživatele zpět na zobrazení detailu zdroje, kde může zvolit 

jiný druh činnosti se zdrojem nebo se metodou opustitSZZO() vrátit zpět na seznam zdrojů 

provozovny. Metoda opustitProvozovnuOO() ukončí práci se seznamem všech zdrojů 

provozovny a vrátí uživatele zpět na seznam provozoven. Pokud i tady ukončí práci 

metodou opustitSeznamProvozovenOO(), bude přesměrován na domovskou stránku 

systému a pokud se neodhlásí, může si zvolit jinou hlavní činnost systému, patří-li do 

příslušné skupiny uživatelů. 
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4.3.3 Model chování systému při práci s třídou SZZO 

 Práce s touto třídou vyžaduje spolupráci s třídami VyduchyZdroje, a Vyduch, 

protože jsou jeho nedělitelnou součástí. Se zdroji pracuje jen Spravce. Udržuje veškeré 

údaje o zdroji aktuální a případně zakládá ve vybrané provozovně zdroje nové. 

 Při zakládání nového zdroje se uživateli připraví nový formulář, který metoda 

nactiPosledniSZZO() předvyplní podle posledního uloženého zdroje. Správce v případě 

potřeby předvyplněné údaje přepíše správnými hodnotami. Založení zdroje je realizováno 

zapisNovySZZO(). Aby Spravce tento zdroj mohl používat, musí se stát jeho OO. Ihned po 

založení zdroje se aktivuje metoda nastavZakladateleJakoOOZdroje(), kterým toho 

docílíme. Nakonec se Spravci zobrazí detail právě založeného zdroje a celý postup 

zakládání nového zdroje může opakovat nebo opravit. Případně opustit detail tohoto zdroje 

a vybrat jiný.   

 Postup při opravě zdroje je podobný jako u jeho zakládání. Nejprve Spravce u 

vybraného zdroje zvolí možnost jeho opravy. Metoda nactiDetailSZZO() z databáze 

připraví datovou tabulku vybraného zdroje. Její položky doplní do ovládacích prvků 

stejného formuláře, který byl použit pro zakládání zdroje. Opět má správce možnost měnit 

údaje o zdroji a na konci metoda zapisOpravenySZZO() tyto změny promítne do 

databázové tabulky SZZO. Lepší představu o práci s touto třídou nabízí sekvenční diagram 

vložený do přílohy č. 56.   

4.3.4 Model chování systému při práci s třídou VyduchyZdroje 

 Práce s touto třídou je snadná. Využitím metody zobrazSeznamVyduchuZdroje() u 

vybraného zdroje se zobrazí seznam výduchů, které zdroj využívá. Spravce má na výběr 

pouze dvě možnosti. Vybraný Vyduch ze seznamu odebrat netodou odebratVyduchZdroje 

a nebo přidat nový metodou pridatVyduchZdroje. Pro představu je k dispozici sekvenční 

diagram č. 57. 

4.3.5 Model chování systému při práci s třídou Vyduch 

 Tato třída je určena k práci s číselníkem výduchů, které lze zdrojům přiřazovat.  

Každý výduch lze opatřit odlučovačem, který dále snižuje množství ZL vypouštěných 

SZZO. Při vstupu do číselníku Vyduch se Spravci zobrazí seznam výduchů s nabídnutými 

možnostmi založení nového výduchu, opravení nebo odebrání stávajícího Výduchu.  

 Zakládání nového výduchu řídí metoda zalozNovyVyduch(), která připraví formulář 

pro vložení údajů o výduchu, načte seznam dostupných odlučovačů a umožní správci si ze 

seznamu vybrat. Pokud se odlučovač v seznamu, může Spravce vstoupit do správy 

číselníku Odlucovac a založit nový nebo opravit stávající odlučovač. Po ukončení práce 

s číselníkem Odlucovac jej systém opět vrátí do formuláře v právě zakládaným výduchem, 

který nyní Spravce může metodou zapisNovyVyduch() dokončit.  

 Oprava stávajícího Výduchu je realizována metodou opravitVyduch(). Následuje 

volaná metoda nacistDetailVyduchu(), která připraví data, která se doplní do ovládacích 

prvků formuláře pro opravu Vyduchu. Dokončení opravy  Vyduchu má na starosti metoda 

zapisOpravenyVyduch(). K ukončení práce s Vyduchy lze využít metodu 

opustitSeznamVyduchu(), která uživatele vrátí zpět na detail vybraného zdroje. Pro 

porozumění tohoto procesu jsem vložil sekvenční diagram práce s třídou Vyduch do 

přílohy č. 58.  
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4.3.6 Model chování systému při práci s třídou Udalost 

 Třída Udalost je pro Modul správy zdroje, i pro celý systém provozní evidence, 

stěžejní částí programu. Reprezentuje v elektronické podobě vedení provozního deníku 

zdroje a v případě spotřeby paliva rovnou provádí i výpočty emisí ZL, které se provozem 

zdroje vypouští do ovzduší. Výsledky této třídy jsou využity druhým modulem systému při 

správě souhrnných provozních evidencí provozoven. Proto je tato třída popsána více 

podrobně. Její metody spolupracují také s třídou Palivo. 

 Události zdroje zakládají uživatelé ve skupinách uživatelů Obsluha, Spravce a 

Energetik. Uživatelům ve skupině Management je dovoleno si zobrazit pouze Seznam 

událostí vybraného zdroje. Při práci s událostmi lze rozlišit události podle účelu na ty, které 

se paliva vůbec netýkají, na ty které zaznamenávají spotřebu paliva a konečně na ty které 

se týkají příjmu paliva do zásoby. Toto hlavní třídění je velice důležité, protože podle toho, 

jaký účel má, přistupujeme ke konstrukci SQL procedury, která požadovanou akci 

s událostí provede. Ty první dvě zakládají jen Obsluha se Spravce a tu třetí pouze 

Energetik. V systému není povoleno události odstranit. Jakmile byla událost zaznamenána, 

musí se přiznat. Po založení nové události je dovoleno uživatelům Událost opravit. Měnit 

však lze pouze vyjmenované položky, a to MnozstviPaliva, PalivoID a Poznamka. Pro 

rychlejší práci s novými událostmi se při zakládání nové události načítá poslední událost 

zdroje zaznamenaná přihlášeným uživatelem. To zajišťuje metoda nactiPosledniUdalost() a 

také procedura, které metoda předá číslo transakce vybrané události. Všechny výpočty i 

ukládání nové události řídí procedura zapisNovouUdalost na straně SQL serveru. Formulář 

pro práci s událostí slouží pouze pro předávání parametrů této proceduře pro automatické 

zpracování.  

 Procedura se nejprve zabývá nastavením všech proměnných, které budou potřeba pro 

založení nové události. Teprve po nastavení všech očekávaných parametrů procedury 

začíná procedura zjišťovat neoprávněné uživatele. Po nastavení všech proměnných a po 

ověření OO pro uložení této události se spustí transakce pro zápis nové události do 

databáze. Pokud transakce proběhne bez závad, dojde k jejímu potvrzení a událost bude do 

databáze zapsána. V opačném případě bude odmítnuta, ať už z důvodu přerušení spojení 

během provádění transakce nebo z důvodu neočekávaných hodnot v parametrech 

procedury. 

 Bezpalivové událost se netýká manipulace s palivem. Obsahuje tedy nulové 

množství paliva a na celkové množství emisí ZL nemají tyto události žádný vliv. Typ 

události je různý od „Sp“ a „Pr“, které jsou vyhrazeny pro práci s palivem. Druh paliva je 

předvyplněn na hodnotu, která značí, že se nejedná o palivo. Operace je nastaven na 

hodnotu „0“ a také emise ZL jsou nulové. Uživatel smí doplnit hodnoty o venkovní teplotě, 

tlaku plynu, teplotě vody. K dispozici mí také 700 znaků pro poznámku, do které lze 

napsat přiměřeně dlouhou zprávu.  

 Událost příjmu paliva zakládá pouze Energetik. Takováto Událost má vyplněny 

pouze údaje o množství paliva, jeho typ, a hodnota atributu Operace je nastavena na 

hodnotu „+“. Všechny ostatní údaje, kromě poznámky, jsou u této události nulové nebo 

s prázdnými řetězci. 

 Událost spotřeby paliva je z těchto tou nejsložitější, protože v sobě zahrnuje výpočet 

množství vypuštěných ZL. U této jsou uživatelem vyplněny pouze údaje o množství paliva, 

druhu použitého paliva, případně ID oprávněné osoby, za kterou tento uživatel Udalost 

vkládá. Atribut Operace se nastaví na hodnotu „-“ a přikročí se k výpočtům. Množství 

paliva uživatel vkládá pouze kladnou hodnotu. To proto, aby bylo možné snadno spočítat 
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emise znečišťujících látek. Až po výpočtu těchto emisí procedura množství paliva 

vynásobí (-1) aby bylo množství záporné pro součtování zásoby paliva zdroje.  

 Nejprve je potřeba zjistit, zda má obsluha dostatek paliva na zásobě. Nelze uložit 

Událost spotřeby paliva, když jej není potřebné množství. Toto porovnání se neprovádí, jde 

li o zdroj se stálým přísunem paliva, jako jsou kotelny napojené na plynovod. Není-li 

dostatek paliva na zásobě, nastaví hodnotu množství paliva, které je v proceduře 

reprezentováno proměnnou @Kolik, na nulu. Případné uložení této události nebude mít na 

souhrnnou provozní evidenci vliv, protože všechny emise za tuto událost budou nulové. 

S dostatkem paliva je možné přikročit k dalším výpočtům.  

 Pro výpočet ZL je nutné načíst emisní faktory ZL vybraného zdroje a jakostní 

koeficienty použitého paliva. Pro výpočet tuhých znečišťujících látek je potřeba použít 

koeficient popela „Ap“ obsaženém v 1 kg paliva uvedený v procentech. Pro výpočet emisí 

síry se používá koeficient Síry „Sp“ pro tuhá paliva nebo „S“ pro paliva kapalná či plynná. 

Pro výpočet těchto látek je nutné využít z tabulky Palivo údaj DruhPaliva. Pokud je jeho 

číselná hodnota nižší než 200, jde o palivo tuhé a použije se pro načtení koeficientu síry 

atribut „Sp“ vybraného paliva. V ostatních případech se využije atribut „S“. Pro výpočet 

množství ZL se vynásobí množství použitého paliva násobené příslušným emisním 

faktorem zdroje a násobené koeficientem síry a popela, je-li to potřeba. Výsledná hodnota 

vychází v gramech znečišťující látky připadající na 1 kilogram spáleného paliva. Protože 

v souhrnné provozní evidenci jsou emise ZL požadovány v tunách za rok, vypočtené 

množství ZL se podělí 1x10
6
 pro převod na očekávané jednotky. Spočtením emisí končí 

část procedury zabývající se načtením parametrů pro budoucí vkládací SQL příkaz so 

databáze.  

 Výkonná část procedury nejprve ověří skupinu uživatele a zajistí, aby příjmovou 

událost mohl založit pouze Energetik, a ty ostatní události pouze Obsluha nebo Spravce. 

Všem ostatním je vkládání událostí odepřeno. Pokud je vše v pořádku procedura 

zalozNovouUdalost provede transakci, po jejímž potvrzení dojde k zápisu události do 

databáze. Na zakládání nových událostí je nastavena smyčka, která po uložení jedné 

události je uživateli umožněno založit událost novou.  

 Principielně funguje procedura zapisOpravenouUdalost, určená pro opravy existující 

události, podobně jako je tomu u zakládání událostí. Je tu však jedno rozšiřující 

bezpečnostní opatření, které dříve nebylo podstatné. Je jím zabezpečení transakce, aby 

nebylo možné vybranou událost opravit, pokud během její editace dojde k jejímu uložení 

jiným uživatelem. Tato možnost je sice teoretická, ale v případě velké organizace k tomu 

může dojít.   Na začátku procedury je uloženo do proměnné @CasovaZnamka uložena 

hodnota časového razítka u vybrané události. Metoda nactiDetailUdalosti() ve spolupráci 

se procedurou stejného názvu připraví událost k editaci. Jde-li o opravu spotřeby, 

přepočítají se emise ZL a nastaví se všechny potřebné proměnné. Než bude procedurou 

vytvořena transakce, ještě se ověří, zda jde o uživatele správné skupiny. Teprve nyní se 

provede opětovný dotaz na časové razítko události. Pokud odpovídá hodnotě uložené 

v proměnné @CasovaZnamka, procedura vytvoří transakci a provede opravu události. 

V opačném případě ji odmítne. Odmítnutí transakce se provede také v případě nečekané 

ztráty spojení se SQL serverem nebo při vložení neočekávaných typů hodnot parametrů. 

Podrobný popis chování této části systému, je znázorněn v sekvenčním diagramu přílohy č. 

59. Zdrojový kód všech procedur týkajících se události je součástí přílohy č. 61 

elektronické verze této práce.   
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4.3.7 Model chování systému při práci s třídou Palivo 

 K práci s palivem se lze dostat ze Seznamu událostí zdroje. Po vstupu energetika do 

číselníku paliv, je mu zobrazen Seznam paliv. Vybrané palivo může opravit, nebo založit 

nové. Obě akce vyžadují spolupráci s třídou DruhPaliva, která ve formuláři paliva zajišťuje 

data pro ovládací prvek se seznamem druhu paliva.  

 Při zakládání paliva Energetik využívá metody zalozNovePalivo(), které vyžádá 

z tabulky DruhPaliva jeho seznam, ze kterého je potřeba pro zakládané palivo vybrat 

konkrétní druh. Po vyplnění všech povinných polí je palivo metodou zapisNovePalivo 

prostřednictvím procedury transakcí zaznamenáno v databázové tabulce.  

 Oprava Paliva využívá stejného formuláře, jako při jeho zakládání. Metoda 

opravPalivo() předá metodě nactiDetailPaliva(), jeho ID a připraví se uživateli formulář 

pro opravu jeho obsahu. Současně se do proměnné uloží hodnota časového razítka. Při 

zápisu opraveného paliva se nejprve ověřuje, zda se jedná o energetika. Následuje 

porovnání obsahu časového razítka uloženého v proměnné s hodnotou u časového razítka 

uloženého v záznamu databázové tabulky Paliva. V případě, že jsou hodnoty razítek stejné, 

znamená to, že se obsah nezměnil a je tedy možné pokračovat. Druhou ochranou je 

mechanismus, který ověří, zda obsah zobrazeného paliva k opravě byl skutečně změněn. 

Pokud obsah formuláře s palivem přesně odpovídá záznamu v databázi, oprava záznamu 

Paliva se neprovede a systém vrátí uživatele na seznam paliv. Tyto ochrany mechanizmy 

jsou zaznamenány v proceduře zapisOpravenePalivo v přílohy č. 61 elektronické verze této 

práce.  

 Po ukončení práce s palivy se uživateli opět zobrazí seznam událostí vybraného 

zdroje. Sekvenční diagram zachycující práci s třídou Palivo je vložen do přílohy č. 60.   

4.3.8 Model chování systému při práci s třídou Revize 

 Zaznamenávání výsledků pravidelných revizí SZZO má na starosti třída Revize. Do 

správy Revizí se lze dostat po zobrazení detailu vybraného zdroje. K založení nové revize 

Spravce využívá metodu zalozNovouRevizi(), která spolu metodou nactiPosledniRevizi() 

připraví formulář nové Revize, doplněný o údaje z posledního záznamu databázové 

tabulky Revize.  Spoluprací s třídou Dodavatel získá Spravce seznam možných firem, které 

provádí Revize zdrojů. Vybranou firmu vloží do formuláře a pokračuje v úpravě hodnot 

v ovládacích prvcích formuláře pro novou Revizi. Využitím metody zapisNovouRevizi() 

Spravce dokončí vkládání nové Revize a systém zobrazí detail právě založené Revize. 

Zakládání nových Revizí může pokračovat do doby, než se rozhodne opustit Detail zdroje.  

 Oprava Revizí probíhá jako u jejího zakládání. Jediným rozdílem však je, že si 

Spravce musí opravovanou obrazovku nechat zobrazit pomocí metod predejIDRevize() a 

zobrazDetailRevize(). Pak aktivací metody opravRevizi() může zahájit proces opravy 

Revize. Metoda nactiDetailRevize() poté zjistí data o vybrané revizi, které poté vyplní do 

formuláře připraveného pro opravu Revize. K provedení změny Revize do databázové 

tabulky je třeba aktivovat metodu zapisOpravenouRevizi(). Poté systém zobrazí Detail 

opravené Revize. Pro pokračování práce s Revizemi Spravce musí ukončit práci s Revizí 

metodou opustitRevizi() a vrátit se tak na seznam Revizí vybraného zdroje. Opuštěním 

tohoto seznamu metodou opustitSeznamRevizi() se uživatel dostane opět na detail 

vybraného zdroje, odkud může pokračovat v jiné práci u tohoto zdroje.  

 Energetik a Management si ze seznamu revizí mohou detail Revize pouze zobrazit 

využitím metod predejIDRevize() a nactiDetailRevize(). Práci s Revizemi popisuje 

sekvenční diagram v příloze č. 62. 



Petr Marek: Systém pro evidenci SZZO v organizaci  

2012 47 

 

4.3.9 Model chování systému při práci s třídou Kontrola 

 Práce se správou Kontrol zdroje je taktéž jednoduchá. Energetik si u vybraného 

zdroje metodou vyzadatSeznamKontrol() nechá zobrazit všechny Kontroly, které byly u 

zdroje provedeny.  

 Po požadavku na založení nové Kontroly systém načte údaje z té poslední. Po 

vyplnění všech povinných údajů, dá pokyn k uložení Kontroly do databázové tabulky 

Kontrola a detail této kontroly Energetikovi zobrazí. Tak může pokračovat do opuštění 

Detailu Kontroly, který zobrazí Seznam Kontrol. 

 Další možností je ze seznamu Kontrol vybranou kontrolu vybrat a nechat si zobrazit 

její Detail. Metodou opravKontrolu() pak energetik iniciuje její opravu, kterou dokončí 

metoda zapisOpravenouKontrolu() s následným zobrazením detailu opravené Kontroly. 

Opuštěním Revize se vrátí zpět na seznam Kontrol a opuštěním tohoto seznamu se 

Energetik dostane opět na detail vybraného zdroje. Metody, které umožňují zobrazit detail 

vybrané Revize, využívají i uživatelé ve skupině Management. Diagram chování při práci 

s kontrolami si je možné prohlédnout v příloze č. 63. 

4.4 Modul správy souhrnné provozní evidence 

 Druhý modul transformuje data pořízená modulem správy zdrojů do podoby 

souhrnné provozní evidence. Jak ukazuje diagram tříd modulu v příloze č. 64, dá se systém 

rozdělit na tři skupiny činností. 

4.4.1  Činnosti administrátora 

 Aby byl systém schopen provozu, je potřeba provést určitá nastavení. Kromě jeho 

instalace Administrátor zakládá nové uživatele systému uživatele, a spravuje údaje 

vztahující se k Provozovateli. Administrator, je prvním uživatelem systému. Využívá 

v systému třídu Zamestnanec a také Provozovatel. Přístup k těmto činnostem je skryt 

v Menu domovské stránky pod Činnostmi Administrátora. 

4.4.2 Práce se souhrnnými provozními evidencemi  

 Práce se souhrnnou provozní evidencí v sobě zahrnuje zakládání provozoven 

provozovatele a údržbu informací těch stávajících.  Správa provozoven využívá metod 

třídy Provozovna, Zamestnanec a Provozovatel. Pro tyto provozovny Ekolog zakládá 

souhrnné provozní evidence a upravuje sazby za emise ZL pro stanovení poplatku za jejich 

vypouštění do ovzduší. K získání podkladů pro hlášení o emisích zdroje Ekolog využívá 

tříd: Provozovna, SPE, HlasenyVyduch, HlasenyZdroj a PoplatekZaEmisiZL. Do SPE 

vybrané provozovny mohou nahlížet také uživatelé Managementu. Pro vstup do tohoto 

modulu volí Ekolog v zobrazené domovské stránce Činnosti Ekologa a Manažer Činnosti 

Managementu.  

4.5 Zachycení chování modulu Souhrnné provozní evidence 

 V této kapitole budu popisovat diagramy popisující chování tříd Modulu Souhrnné 

provozní evidence, které se týkají uživatelů ve skupinách Administrator, Ekolog a 

Management.  

4.5.1 Model chování systému při práci s třídou Zamestnanec 

 Třída Zamestnanec, je kromě metod pro autorizaci přihlašujících se uživatelů 

vybavena souborem metod které umožňují základní manipulaci se záznamy v databázové 
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tabulce Zamestnanec. Její metody, kromě metod poskytujících seznam zaměstnanců, 

využívá Administrátor systému a diagram chování je vložen do přílohy č. 65.  

 Úspěšným vstupem do činností Administrátora, může Administrator metodou 

vyzadatSeznamZamestnancu() vyvolat seznam všech Zavedených zaměstnanců, který mu 

metoda zobrazSeznamZamestnancu() poskytne.  

 Při zakládání uživatelů se připraví formulář s doplněnými údaji posledního 

založeného zaměstnance. Po editaci příslušných polí, může Administrator  metodou 

zapsatNovehoZamestnance() tento proces dokončit. Následně se mu zobrazí aktualizovaný 

seznam Zaměstnanců.  

 Výběrem konkrétního zaměstnance ze seznamu se Administratorovi zobrazí formulář 

pro změnu údajů vybraného zaměstnance, které metodou zapsatOpravenehoZamestnance() 

uloží do databáze. Ukončením práce s vybraným Zamestnancem se Administrátor vrátí 

zpět na seznam Zamestnancu. Ukončením správy zaměstnanců se Administor vrátí na 

nabídku hlavních činností administrátora, odkud může spravovat údaje o Provozovatelích 

SZZO nebo se odhlásit. 

4.5.2 Model chování systému při práci s třídou Provozovatel 

 Při vstupu do Činností Administratora může Administrátor zvolit možnost správy 

provozovatelů. Voláním metody vyzadejSeznamProvozovatelu() se zobrazí Seznam všech 

provozovatelů. Administrátor může tento seznam rozšiřovat o další Provozovatele nebo 

opravovat údaje o těch existujících. Při práci s třídou provozovatel potřebuje zobrazit 

seznam zaměstnanců pro vybrání osoby představující statutárního zástupce. Podrobnější 

pohled na práci s třídou Provozovatel nabízí diagram v příloze č. 66. Ukončením práce 

s vybraným Provozovatelem se Administrátor vrátí zpět na seznam Provozovatelů. 

Ukončením práce se správou Provozovatelů se Administor vrátí na nabídku hlavních 

činností administrátora, odkud může spravovat Zamestnance nebo se odhlásit. 

4.5.3 Model chování systému při práci s třídou Provozovna 

   Vstupem Ekologa do činností ekologa se třídě provozovna předá jeho OEČ. To je 

využívané pro automatické doplňování údaje o osobě, která zakládá novou provozovnu. 

Ekologovi je nabídnut seznam provozoven, jejichž záznamy může opravit nebo založit 

novou provozovnu. 

 Při zakládání nové provozovny metodou zalozProvozovnu() připraví systém prázdný 

formulář pro založení nové provozovny. Načte seznam Provozovatelů a zaměstnanců, ze 

kterých Ekolog bude vybírat zástupce provozovatele a také jejího zpracovatele. K realizaci 

uložení nové provozovny do databáze slouží metoda zapisNovouProvozovnu() třídy 

Provozovna. 

 Výběrem konkrétní provozovny je Ekologovi zobrazen její detail. Při využití metody 

opravProvozovnu() se připraví formulář pro opravu provozovny s doplněnými údaji o 

provozovně. Po opravě vybraných údajů lze metodou zapisOpravenouProvozovnu() změny 

provozovny promítnout v databázové tabulce Provozovna. Po provedení opravy se 

ekologovi zobrazí detail opravené provozovny. Opuštěním vybrané provozovny se Ekolog 

vrátí opět na seznam provozoven. Zde může přejít k další z nabízených činností, např. ke 

správě souhrnných provozních evidencí nebo se ze systému úplně odhlásit. 

4.5.4 Model chování systému při práci s třídou SPE 

 Poslední činností systému, a také tou nejdůležitější, je práce se souhrnnými 

provozními evidencemi. K jejich vytváření byl systém od počátku navrhován. 



Petr Marek: Systém pro evidenci SZZO v organizaci  

2012 49 

 

Nabídku k založení nové SPE nalezne ekolog v seznamu Provozoven, a to u každé 

provozovny. Zakládaná SPE se vztahuje právě k vybrané provozovně. Metoda 

zalozNovouSPEProvozovny() jedním kliknutím zařídí vše potřebné. Celou proceduru 

založení procedury jsem vytvořil již u příležitosti návrhu webového rozhraní a je možné si 

ji prohlédnout v příloze č. 50. Po ukončení této procedury se uživateli vrátí informace o 

úspěchu či neúspěchu založení SPE.  

 U vybrané provozovny si uživatel může nechat zobrazit seznam jejích provozních 

evidencí. Tento seznam je řazen podle ohlašovacích roků od nejnovějšího po nejstarší. 

Kromě údajů vztahujících se k výpočtu poplatku za emise ZL může Ekolog opravovat 

ostatní údaje SPE. V detailu SPE si může zobrazit seznam hlášených zdrojů nebo seznam 

hlášených výduchů, který jej přesměruje ke konkrétní třídě pro zobrazení jejích záznamů 

týkajících se této souhrnné provozní evidence. Údaje o hlášených zdrojích a výduších 

ekolog nesmí měnit. Ukončení práce se správou SPE je pak stejné jako u všech ostatních 

činností postupně opustit detail, seznam a následně se odhlásit od systému. Diagram 

chování práce se systémem je uveden v příloze č. 68. 
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5. Závěr, výhled do budoucna 
 Tato práce se zabývala vedením provozní evidence (PE) stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší (SZZO) v organizaci. Studiem platné legislativy jsem si vytvořil 

představu o rozsahu problematiky ochrany ovzduší a také o povinnostech provozovatelů 

těchto zdrojů v naší republice. 

 Již během tohoto studia jsem zjistil, že tato problematika je velmi rozsáhlá a 

komplikovaná. Především proto, že pod pojmem SZZO lze shrnout mnoho odlišných 

provozů určených jiným účelům a také s jinými vlastnostmi, jako například spalovací 

zdroje, čerpací stanice pohonných hmot, lakovny, truhlárny a mnohé další. Musel jsem si 

tedy zvolit konkrétní oblast, na kterou se zaměřím. Vybral jsem si spalovací zařízení, 

konkrétněji kotelny, protože jsou nejrozšířenějším typem stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší.   

 Každý provozovatel zvláště velkých, velkých a středních zdrojů musí jedenkrát 

ročně zpracovat přehled o množství znečišťujících látek (ZL), které při jejich provozu 

vypustil v předchozím kalendářním roce do ovzduší. Celkový souhrn je získáván z PE 

SZZO, jejíž vedení je zákonem vyžadováno. Ta obsahuje záznamy z každodenního 

provozu, záznamy o příjmu paliva do zásoby a jeho spotřebu. Z těchto záznamů pak lze 

stanovit výpočtem celkové množství ZL a poplatek za jejich vypuštění do ovzduší. Tyto a 

další, zákonem vyžadované údaje spojené se SZZO, jsou součástí tzv. souhrnné provozní 

evidence (SPE), která se formou hlášení předává správci poplatku, kterým je krajský úřad, 

obec s rozšířenou působností nebo obecní úřad. Správce poplatku pak vyměří poplatek, 

který je provozovatel SZZO za vypuštěné emise ZL do ovzduší uhradit.  

 Předávané informace v hlášení za emise ZL musí být správné a kvalitní. To 

znamená, že údaje musí být úplné a konzistentní. Musí být ohlašovány vždy podle 

jednoznačných a jednotných definic, identifikací zdrojů a spolehlivých metodik pro 

zjišťování úniků a přenosů ZL. Zodpovědnost za ohlašované údaje v souhrnné provozní 

evidenci jsou plně na straně provozovatele. Kontrolu provádí Česká inspekce životního 

prostředí a v případě zjištění nedostatků ve vedení provozní evidence nebo při zjištění 

nesprávných údajů v předávané souhrnné provozní evidenci, může provozovateli uložit 

sankci ve výši až 500.000Kč. 

 Z mé analýzy současného stavu vedení PE vyplynulo, že její vedení je prováděno bez 

podpory jakéhokoliv informačního systému nebo jen aplikace. Potřebné výpočty jsou 

prováděny ručně a z podkladů v papírové podobě. Není tedy zaručena správnost a kvalita 

údajů v SPE, její zpracování trvá neúměrně dlouho a s rizikem chyb. Součástí této analýzy 

bylo také ověření, zda takový systém již existuje. Při pátrání na Internetu jsem byl zahrnut 

množstvím odkazů na právní předpisy zabývající se PE. Mezi nimi bylo také mnoho 

odkazů na firmy, které PE za vás vytvoří, avšak za smluvní částku a v papírové podobě, 

pro zajištění budoucích příležitostí využití jejich služeb. 

 Veškeré nedostatky, které jsem v analýze současného stavu vedení provozní 

evidence zjistil, pramení z faktu, že žádný informační systém pokrývající tuto 

problematiku neexistuje. To mne vedlo k přesvědčení, že je nutné tento systém navrhnout.  

 V další fázi jsem často komunikoval s budoucími uživateli o potřebných funkcích, 

které systém musí poskytovat. Postupně jsem si utvářel představu o novém systému, který 

musí zajistit správu všech SZZO, plnění všech události, ke kterým při provozu zdroje došlo 

a následně tyto data přetvořit do podoby SPE.  

 I přes to, že jsem návrh nového systému přizpůsobil spalovacím zdrojům, zahrnuje 

tato problematika příliš mnoho částí, které by měly být řešeny. U zdrojů musí být 
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prováděny pravidelné kontroly a revize, jejichž řešení je vyžadováno dalšími zákony. 

Každá kotelna musí ústit do výduchu (komínů), které mohou být vybaveny odlučovači dále 

snižujícími množství vypouštěných ZL. Výsledné emise se pak počítají ne od SZZO, ale 

od odlučovače. Výčet možných ZL je také velmi rozsáhlý. Zejména pro obrovský rozsah 

problematiky jsem pracoval pouze s modelem kotelny s těmito předpoklady: kotelna je 

určena pro konkrétní druh paliva, výduch není vybaven žádným odlučovačem a sledované 

ZL se omezují pouze na tuhé znečišťující látky (TZL), SO2, oxidy dusíku, CO, a organické 

těkavé látky (VOC). 

 Pro PE jsem navrhl strukturu celé databáze, která umožňuje spravovat zdroje, plnit 

provozní deník v elektronické podobě, při spotřebě paliva okamžitě počítat produkci ZL, 

poskytovat potřebné číselníky, správu uživatelů a vytvářet za jednotlivé provozovny 

podklady pro vytvoření SPE. Jednotlivé zaměstnance jsem rozdělil do šesti skupin na: 

Obsluhu, Spravce, Energetika, Ekologa, Management a Administratora podle jejich 

pracovní náplně a úlohy v systému. Konkrétní funkce systému jsem navrhnul vytvořením 

diagramů užití, uvedených v příloze, pro jednotlivé skupiny uživatelů, kde některé funkce 

vyžadovaly další úpravu již navržené struktury databáze. Databázi jsem naplnil testovacími 

a náhodnými daty, abych mohl navrhnout uživatelské rozhraní systému. Zde jsem objevil 

nedostatky, zejména ve zvolené délce řetězců jednotlivých atributů a nesprávných 

datových typů, které jsem musel do vytvořené databáze opět promítnout. Při té příležitosti 

jsem tvořil SQL dotazy, které jsem později využil pro vytvoření jednotlivých obrazovek. 

Pohyb uživatele po jednotlivých obrazovkách jsem zachytil na diagramu v příloze č. 43. 

Abych vytvořil obrazovky zachycující vstupy a výstupy systému, musel jsem navrhnout 

uloženou proceduru, která při zaznamenání spotřeby vypočítají množství ZL a také 

proceduru, která za vybranou provozovnu zpracuje spotřebu paliva a její emise ZL 

jednotlivých zdrojů, dále její výduchy a transformuje je do podoby SPE a vypočítá celkový 

poplatek za tyto emise ZL. Všechny obrazovky jsem tvořil ve vývojovém prostředí 

Microsoft Visual Studio 2010 a databázi v Microsoft SQL 2008 Server a jsou přiloženy na 

CD.  

 V poslední části bylo úkolem daný systém implementovat. To zahrnuje mnoho kroků 

od popisu diagramů tříd a chování systému, po validační procesy, programování a 

testování. Popis chování všech navrhovaných funkcí by byl také značně rozsáhlý. Proto 

jsem se soustředil na popis struktury a chování funkcí plnících úlohu provozního deníku, 

protože ten produkuje data pro vytvoření podkladů pro SPE. Jak tyto funkce 

naprogramovat vyplývá přímo z těchto diagramů, a také ze SQL procedur v příloze 61 

elektronické verze této diplomové práce. 

 V této práci jsem navrhl funkční databázi a funkce, které plně odpovídají 

uživatelským požadavkům a právním předpisům. Podařilo se mi vyřešit tvorbu spotřeby 

paliva u SZZO, výpočet ZL, který zdroj při této spotřebě vyprodukoval, a také vytvořit 

SPE se souhrnem množství ZL a stanoveným poplatkem. Je tak zajištěno rychlé 

zpracování SPE obsahující správné a kvalitní údaje.  

 Do budoucna bych doporučoval tento systém rozšířit o další SZZO, zohlednit 

snižování emisí využitím odlučovačů, dopracovat správu kontrol a revizí těchto zdrojů ve 

smyslu platné legislativy a zohlednit i požární předpisy. Dopracovat archivaci PE a SPE a 

zajistit jejich skartaci po 5ti letech evidence. Dále by mohla být správa uživatelů doplněna 

o témata bezpečnosti práce se SZZO. Systém může vytvořit SPE i ve formě XML pro 

přímé elektronické předání hlášení do Informačního systému plnění ohlašovacích 

povinností.   
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Příloha č.1: Legislativní rámec integrovaného registru 

znečišťování a provozní evidence SZZO 

 Ochranu životního prostředí (ŽP) upravuje celá řada úmluv, dokumentů a zákonů na 

mezinárodní i národní úrovni. 

1. Mezinárodní úmluvy a protokoly 
 Zhoršující se stav ŽP s následnými negativními důsledky vyvolaly potřebu řešit jeho 

ochranu. Začaly vznikat dokumenty, velmi často sjednávané v rámci konferencí 

Organizace spojených národů (OSN), zabývající se ochranou ŽP. Členské strany nebo 

státy se v nich přihlašují k odpovědnosti za stav a vývoj životního prostředí. Ratifikací 

těchto smluv se pak závazně přihlašují k plnění definovaných povinností a naplnění 

stanovených cílů. Zaměření úmluv a dohod je rozmanité a řeší různé oblasti životního 

prostředí. Česká republika je na mezinárodní úrovni aktivní v rámci smluv zaměřených na: 

 změnu klimatu 

 ochranu přírody a krajiny 

 ochranu druhů 

 ochranu ovzduší 

 ochranu ozónové vrstvy 

 ochranu vod 

 chemické látky 

 odpady 

 průmyslové havárie 

 přístup veřejnosti k informacím o životní prostředí a posuzování vlivů na životní 

prostředí 

 Z pohledu IRZ jsou zde významné úmluvy o změně klimatu, ochraně ovzduší, 

ochraně ozónové vrstvy a dále pak úmluvy týkající se přístupu veřejnosti k informacím o 

životním prostředí. Jejich význam je obsahem následujících podkapitol. 

1.1   Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházející hranice států 
 Na listopadové konferenci v rámci Evropské hospodářské komise byla podepsána 

úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházející hranice států a to dne 13.11.1979 

v Ženevě. Dosud ji ratifikovalo 51 států a stala se prvním nástrojem mezinárodního práva 

ochrany ovzduší. Poskytla základní rámec pro kontrolu a snižování škod na zdraví lidí a 

životním prostředí způsobené znečištěním ovzduší přecházející hranice států. 

 Smluvní omezování znečišťování ovzduší je realizováno prostřednictvím 

prováděcích protokolů, které byly postupně přijímány a jejich seznam je obsahem přílohy 

č. 2. ČR se k Úmluvě připojila dnem 1.1.1993 a schválila také všech osm existujících 

protokolů. 

1.2    Vídeňská úmluva na ochranu ozónové vrstvy¨ 
 Úmluva na ochranu ozónové vrstvy byla projednána a přijata 22.3.1985 na 

mezinárodní konferenci pořádané programem OSN pro životní prostředí ve Vídni. Jejím 

účelem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí proti nepříznivým účinkům lidské 

činnosti, které mění nebo by mohly měnit ozónovou vrstvu. Vídeňskou úmluvu dosud 

ratifikovalo 196 států a ČR se k ní připojila 1.1.1993. 

 V kanadském Montrealu byl 16.9.1987 přijat prováděcí protokol Vídeňské úmluvy, 

Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu. Jeho cílem je přijímat a 

realizovat celosvětová opatření na vyloučení výroby a spotřeby látek poškozujících 

ozónovou vrstvu. Později pak byly k tomuto protokolu připojeny další dodatky obsahující 
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časová a objemová zpřísnění jmenovaných látek a přidávající látky nové. ČR ratifikovala 

jak úmluvu, tak i všechny dodatky.  

1.3    Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 
 Nejvýznamnějším krokem pro mezinárodní ochranu klimatu bylo přijetí Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu. Byla přijata na Konferenci OSN o životním prostředí a 

rozvoji roku 1992  v Rio de Janeiru a vstoupila v platnost 21.3.1994. Založena je na pěti 

hlavních principech: 

 Princip mezigenerační spravedlnosti a diferencované odpovědnosti, jehož 

podstatou je snaha chránit klimatický systém Země, ve prospěch nejen současné 

generace ale i příštích generací. 

 Zvláštní potřeba rozvojových států. Důraz je kladen na zvýšené potřeby 

rozvojových států a zvláště těch, které jsou výrazněji citlivé k důsledkům projevů 

změny klimatu a nesly by nepřiměřeně vysoké náklady na jejich odstraňování 

(zejména státy africké a státy, ležící v oblasti jižní a jihovýchodní Asie a malé 

ostrovní státy v Pacifiku). 

 Princip předběžné opatrnosti. Je třeba, aby odpovídající opatření byla přijímána 

s dostatečným předstihem, neboť to, že doposud neexistuje dostatek silných a 

vědecky zcela podložených argumentů nemůže být důvodem k odkladu řešení 

následných problémů. 

 Právo všech zemí na podporu a hájení zájmů trvale udržitelného rozvoje 

společnosti. Přístupy a opatření, které jsou na ochranu klimatického systému 

přijímány, musí odpovídat specifickým podmínkám jednotlivých států a musí být 

v souladu s programy jejich ekonomického a sociálního rozvoje. 

 Nutnost smluvních států vzájemně spolupracovat a vzájemně zajišťovat takové 

vztahy, které by nebránily k naplňování Úmluvy  a v jejím duchu podporovaly další 

rozvoj států třetího světa.  

 Do 11.4.2007 Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu ratifikovalo či k ní 

přistoupilo celkem 191 států světa. ČR se k ní připojila svým podpisem 18.6.1993  a po její 

ratifikaci 7.10.1993 dnem 21.3.1994 vstoupila v platnost. Závazky z této smlouvy 

vyplývající jsou obecné a berou se v úvahu národní a regionální podmínky. Strany úmluvy 

se zejména zavazují  

 inventarizovat své emise skleníkových plynů, 

 sestavit a realizovat národní programy zaměřené na redukci emisí skleníkových 

plynů 

 podporovat vědecký výzkum, veřejnou osvětu a výměnu informací 

 vzájemně komunikovat a spolupracovat. 

1.4    Kjótský protokol 
 Kjótský protokol byl přijat na 3. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN 

o změně klimatu, konané dne 11.12.1997, jako její prováděcí protokol. Zaměřuje se na 

redukci skleníkových plynů, na které se nevztahuje Montrealský protokol a jeho pozdější 

dodatky. 

 Aby protokol mohl vstoupit v platnost, byly stanoveny dvě základní podmínky. První 

podmínkou byla ratifikace nejméně 55ti  státy. Další podmínkou byla ratifikace tohoto 

protokolu tolika ekonomicky vyspělých států, uvedených v příloze B, jejichž celkový podíl 

na emisích skleníkových plynu činí alespoň 55%.  Odmítnutím ratifikace Spojenými státy 

byla platnost protokolu ohrožena. Produkce skleníkových plynu USA činila zhruba 36%. 
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Ratifikací protokolu Ruskem roku 2004 byly tyto podmínky splněny. Do dnešních dní má 

protokol 193 smluvních partnerů s celkovým podílem na emisích 63,7%. 

 Redukční cíle ekonomicky vyspělých států jsou kvantifikovány a členské strany se 

zavázaly úhrnně snížit emise skleníkových plynů o 5,2% do roku 2012, a to oproti stavu 

v roce 1990. Na ČR, která protokol ratifikovala 15.11.2001 připadá závazek 8%. 

  Na konferenci, konané v prosinci 2011, konané v Durbanu, došlo k ojedinělé 

situaci, kdy kanadský ministr ŽP prohlásil, že Kanada již nepřistoupí k dalším závazkům o 

snižování průmyslových emisí a s účinností od 15.12.2012 odstupuje od Kjótského 

protokolu. Odůvodněním pro tento krok je, že fakt, že i přese všechnu snahu se objem 

znečišťujících látek v ovzduší stále zvyšuje, namísto aby se snižoval.  

 Přijaté závazky představují finančně náročné investice do energeticky úsporných 

technologií a vyžadují snížení dodávek energie zejména v obytném sektoru, energeticky 

méně náročných forem dopravy a udržet a rozvíjet lesní hospodářství, což navazuje na 

vývoj nových energeticky úsporných technologií. Vlády by tento vývoj a jejich následné 

využití měla podporovat dotacemi. V ČR je k tomuto účelu založen např. program Zelená 

úsporám. 

  Protokol usiluje o snižování emisí co nejefektivnějším způsobem. Zavádí proto tzv. 

flexibilní mechanismy, které ke snižování emisí skleníkových plynů nepřímo, ale 

významně přispívají. Řeší totiž redukci ekonomických nákladů na omezení emisí pomocí 

tržních nástrojů. Připouští se tři typy flexibilních mechanismů: 

Obchodování s emisemi 

 Mechanismus obchodování s emisemi je určen pro ekonomicky vyspělé státy. 

Rozvojové země se do něj nezapojují. Jedna emisní povolenka vyjadřuje povolení vypustit 

do ovzduší 1 tunu CO2, a ta je považována za jednotku uvedené veličiny. Emise 

jednotlivých skleníkových plynů jsou přepočítávány na emise CO2. Výpočet přepočtů není 

jednoduchý nejen pro různou schopnost vyvolávat skleníkový efekt, ale i pro odlišnou 

rozptylovost v atmosféře. Na konečné podobě vztahů se stále pracuje. Nejnovější přepočty 

skleníkových plynů na CO2 jsou uvedeny v příloze č. 3.  

 V rámci Evropské unie rozděluje emisní povolenky jednotlivým státům Evropská 

komise, a to na základě národních alokačních plánů předloženými jednotlivými členskými 

státy. V národním alokačním plánu jsou údaje vykázaných emisí skleníkových plynů za 

jednotlivé provozovatele SZZ za uplynulý rok.  Každý stát pak podle svého národního 

alokačního plánu rozděluje povolenky provozovatelům přihlášeným do systému 

obchodování s emisemi. Část emisních povolenek si stát ponechává jako rezervu. Ukáže-li 

se, že emise skleníkových plynů státu v roce bude nižší, může je prodat jiné zemi. Zisk 

jednotlivých států je pak využit na financování závazků vyplývajících z uzavřených 

mezinárodních smluv na ochranu ŽP. 

 Nejvýznamnějším a také největším systémem obchodování s emisními povolenkami 

je Evropský systém emisního obchodování, zkráceně EU ETS. Zapojuje se do něj více než 

12000 zdrojů znečištění a pokrývá více než 2 miliardy tun emisí CO2. Průměrná cena jedné 

povolenky na vypuštění 1 tuny CO2 do ovzduší byla pro rok 2009 Energetickým 

regulačním úřadem stanovena na 336,37 Kč. 

Společně zaváděná opatření 

 Mechanismus umožňuje zavádět opatření na snížení emisí společně s ostatními 

stranami společně. Lze uzavírat mezinárodní dohody k dosahování stanovených cílů se 

zřetelem na dosažení kladných efektů při nejnižších možných nákladech. Princip 

fungování je založen na předpokladu, že v zemích procházejících ekonomickou 

transformací je možnost snižování emisí ekonomicky únosnější. Do takových zemí by 
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vstupovali zahraniční investoři, kteří by jako výnos za své investice dostávali tzv. emisní 

kredity. Ty jsou obchodovatelné a umožňují některým zemím plnit závazky z Úmluvy na 

území jiného státu za ekonomicky oboustranně výhodných podmínek.  

Mechanismus čistého rozvoje 

 Mechanismus umožňuje ekonomicky vyspělým zemím financovat projekty zaměřené 

na tzv. „propad emisí.“ Jedná se o projekty zaměřené na zachycování a ukládání oxidu 

uhličitého a siřičitého v lesních porostech. 

1.5    Aarhuská úmluva 
 Potřeba vzbudit větší zájem veřejnosti o ŽP na všech úrovních byla deklarována již 

v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu v roce 1992. Každému jednotlivci se musí 

umožnit řádný přístup k informacím o ŽP v jeho zemi a možnost se podílet na 

rozhodovacím procesu.  To bylo dohodnuto na druhé ministerské konferenci EHK OSN 

konané v Luzernu roku 1993. Dále byla v Sofii dne 25.10.1995 přijata Směrnice o přístupu 

k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování v otázkách ŽP.  

  Směrnice se stala základem pro deklaraci Úmluvy o přístupu veřejnosti 

k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech 

životního prostředí, přijaté na 4. Ministerské konferenci Evropské hospodářské komise 

OSN „Životní prostředí pro Evropu“ dne 25.6.1998 v dánském Aarhusu. ČR tuto úmluvu 

29.10.2004 ratifikovala.  

 Úmluva je svým způsobem přelomovým dokumentem. Veřejnost je zde smluvním 

partnerem veřejné správy, mající svá práva, která zároveň tvoří základní pilíře této úmluvy:  

První pilíř – Zpřístupňování informací o životním prostředí 

 Jedná se o právo každého získat oficiální informace o ŽP, kterými orgány veřejné 

správy disponují. Pro žádost není nutné státní občanství příslušné země, ani žádné 

odůvodnění. Přitom se může jednat o informace psané, obrazové, zvukové nebo 

elektronické, pokud existují na nějakém médiu. Aktivní poskytování informací veřejnosti 

provádí orgány veřejné správy sami, nejčastěji prostřednictvím svých webových stránek. 

Právo odmítnout poskytnutí informace má orgán veřejné správy jen v určitých případech 

zmíněných v Úmluvě, a to s odůvodněním odmítnutí, proti němuž je možné se odvolat.   

Druhý pilíř – aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech, týkajících se ŽP 

 Princip vychází z přesvědčení, že otázky ŽP jsou nejlépe řešeny za účasti všech 

dotčených občanů na přiměřené úrovni.  Možnost veřejnosti rozhodovat úzce souvisí 

s prvním pilířem.  

 Aby mohlo dojít k rozhodnutí, je nezbytnou podmínkou účasti informovanost. Je 

tedy důležité poskytnout veřejnosti přesné, správné informace v dostatečném předstihu. 

Účast veřejnosti musí být umožněna již od samého počátku řízení a probíhat podle 

stanoveného časového rámce. Při svém konečném rozhodnutí musí orgán veřejné správy 

vzít v úvahu také výsledek účasti veřejnosti. Účastnit se mohou pouze osoby přímo 

dotčené řešeným problémem s právem se řízení účastnit. Kritéria pro dotčenost si dopředu 

stanovuje orgán veřejné správy a slouží pouze k lepšímu oslovení dotčené veřejnosti.   

Třetí pilíř – zajištění právní ochrany v záležitostech ŽP 

 Tento poslední pilíř završuje celou Aarhuskou úmluvu. Zaručuje veřejnosti přístup 

k soudní ochraně (čl. 9 Úmluvy) pro případ, že byla porušena její práva na informace nebo 

na zapojení do rozhodovacích procesů. Důležité je, že soudní ochrana musí být včasná, 

účinná a nesmí vyžadovat nepřiměřené finanční náklady. Smluvní státy jsou povinny 

informovat veřejnost o možnostech soudní ochrany a zvážit také zavedení podpůrných 

mechanismů ke snížení finančních nebo jiných překážek přístupu k právní ochraně. 
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1.6    Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek 
 Protokol o registrech úniků a přenosů (Pollution Release and Transfer Register, 

PRTR), nazývaný také jako Protokol o PRTR, reaguje na Aarhuskou úmluvu. Byl 

projednán a přijat na mimořádném zasedání EHK OSN konaném ve dnech 21. – 23. 5.2003 

v Kyjevě. ČR jej ratifikovala 12.8.2009. 

 Jeho posláním je přispět ke zvýšení přístupu veřejnosti k informacím o ŽP, a to 

prostřednictvím integrovaného registru znečištění, jehož zavedení vyžaduje v každé 

účastnické zemi. Určuje také registrům povinné a proměnné údaje, jeho formu a strukturu. 

Při vytváření registru země musí být brány v úvahu možnosti jeho dalšího rozvoje a 

rozšiřování.  

 Je založen na povinném ohlašování o znečištění s ročním cyklem a za jednotlivá 

zařízení provozující činnost uvedenou v příloze č.1 protokolu. Seznam povinných 

znečišťujících látek, které registr musí obsahovat je uveden příloze č.2 protokolu.   

 Protokol o PRTR zcela zásadně ovlivňuje ekologické politiky na evropské a národní 

úrovni. EU svým nařízením zřídila Evropský registr úniků a přenosu znečišťujících látek 

(E-PTRT) a nastavila pravidla pro jeho plnění v rámci členských států. ČR na základě 

tohoto nařízení musela zřídit IRZ a upravit národní právní předpisy v souladu s tímto 

nařízením.  

2. Státní politika životního prostředí ČR, ochrana klimatu 
 Připojením se ČR k mezinárodním úmluvám a protokolům a vstupem do EU 

vyvstala nutnost přizpůsobit těmto normám národní právní předpisy.  

 Státní politika ŽP 2004-2010 je základním strategickým dokumentem řešícím 

všechny oblasti ochrany ŽP. Při její tvorbě byl důraz kladen i na právní normy EU,  vládou 

ČR byla schválena 17.3.2004. Obsahuje konsensuální rámec pro dlouhodobé a střednědobé 

směřování v oblasti ŽP a definuje prioritní oblasti, zejména: 

 ochrany přírody a krajiny a biologické rozmanitosti; 

 udržitelné využívání přírodních zdrojů; 

 životního prostředí a kvality života; 

 ochrany klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění. 

 V duchu této strategické ekologické politiky jsou pak tvořeny nové, upravovány 

stávající a rušeny nevyhovující zákony, vyhlášky a nařízení. V době psaní této diplomové 

práce probíhají veřejné diskuse k návrhu nové státní politiky životního prostředí pro roky 

2011-2020. Významné předpisy a metodické pokyny týkající se ochrany ovzduší budou 

předmětem této podkapitoly. 

  

2.1 Státní fond životního prostředí 
 Státní fond ŽP byl založen Českou národní radou 10.9.1991. Finanční prostředky pro 

tento fond jsou zajištěny platbami vybíranými od právnických i fyzických osob za 

znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí a to nejčastěji ve 

formě: 

 poplatků za vypouštění odpadních vod 

 odvodů za odnětí půdy 

 poplatků za znečištění ovzduší 

 poplatků za skládkování odpadů 

 uložení daně s vazbou na ŽP (z pevných paliv, zemního plyny a elektřiny) 

 Využívání těchto finančních prostředků na dotace doporučuje Rada Fondu ministrovi 

ŽP. Ty jsou poskytovány v rámci vyhlášených národních programů jako péče o krajinu, 
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stabilizace lesa Jizerských hor, odstraňování ekoškod, úspory energie a obnovitelné zdroje 

energie v rodinných a bytových domech, známější pod názvem „Zelená úsporám“. 

2.2    Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu 
 Program řeší a prezentuje strategie ochrany klimatu ČR. Mapuje faktory probíhající 

změny klimatu a rozděluje je do jednotlivých bodů. V jednotlivých bodech se pak soustředí 

na strategii vedoucí ke zmírňování negativních dopadů.  Dále navrhuje konkrétní opatření 

podporující snižování skleníkových plynů a adaptačních opatření pro nově vzniklé 

povinnosti vyžadované mezinárodními dohodami a jejich dodatky. Mezi takové opatření 

patří například regulace výroby velkých znečišťovatelů ovzduší, překročí-li koncentrace 

škodlivých látek v ovzduší přípustnou hranici.  

2.3    Zákon o ovzduší 
 Je jednou z nejdůležitějších norem pro ochranu ovzduší v naší republice. Obsahuje 

povinnosti vyplývající z mezinárodních úmluv je také v souladu s evropskou a národní 

legislativou, zejména pak se státní politikou ŽP ČR. Zavádí základní rozdělení zdrojů na 

mobilní a stacionární.  

 Mobilní ZZO jsou samohybná, pohyblivá a případně přenosná zařízení vybavena 

spalovacím motorem sloužícím k vlastnímu pohonu nebo k přeměně energií. Jedná se např. 

o dopravní prostředky, kompresory, stavební a průmyslové stroje, motorové sekačky, pily, 

sbíječky a mnoho dalších.  

 Stacionární zdroje znečišťování ovzduší (SZZO )jsou pevně spjaty s místem a podle 

míry svého vlivu na kvalitu ovzduší dělí na zvláště velké, velké, střední a malé.  

 Obsahuje pevná pravidla a povinnosti, kterými se musí provozovatelé všech zdrojů 

znečištění ovzduší řídit. Ty jsou však rozdílné. Pro malé SZZO nejsou tato pravidla a 

povinnosti tak přísná, ale jako nutná se jeví úprava povinností provozovatelů malých 

zdrojů, protože současné znění §12, kde dozorem pověřená obec příslušná zdroji se jeví 

jako málo účinná pro místní osobní vztahy. 

 Jinak tomu je u ostatních SZZO. Povinností je zde podstatně více a jejich neplnění 

má za následek vysoké sankce. Nejvýznamnějšími jsou pak povinnosti: 

 Dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k plnění, limitní obsah látek ve 

výrobcích, emisní stropy, přípustnou tmavost kouře a míru obtěžování zápachem, 

 Zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících a pachových látek způsobem 

stanoveným prováděcím právním předpisem,  

 Vést provozní evidenci o SZZO a to v rozsahu stanoveném v prováděcím právním 

předpisu, zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů PE za kalendářní rok a 

předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP podle zákona o IRZ ŽP a 

ISPOP v oblasti ŽP do 31.března následujícího kalendářního roku.  

 Archivovat tyto údaje nejméně po dobu 5ti let 

 Bezodkladně odstraňovat v provozu SZZO nebezpečné stavy ohrožující kvalitu a 

činit opatření k předcházení havárií; v případě výskytu takového stavu podat o něm 

zprávu orgánu ochrany ovzduší nejpozději do 24 hodin; pokud dojde k takové 

poruše, při níž nemohou být dodrženy emisní limity, bezodkladně odstavit zdroj.  

 Vypracovat pro účely regulace emisí, v případě vyhlášení smogové situace, regulační 

řády pro SZZO a předložit je inspekci ke schválení a při jeho vyhlášení plnit 

povinnosti vyplývajícího z ústředního, krajského a místního regulačního řádu.  
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 Při vážném a bezprostředním ohrožení zdraví z důvodu nadměrné koncentrace 

znečišťujících látek bezodkladně zastavit nebo omezit provoz stacionárního zdroje, 

jeho části, nebo jinou činnost, která je příčinou ohrožení nebo snížení kvality 

ovzduší, neprodleně informovat inspekci a správní úřady podle zvláštního právního 

předpisu, jako např. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 

o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000Sb., o krizovém řízení a o změnách 

některých zákonů, takzvaný krizový zákon a další. Je stanovena povinnost plnit 

pokyny ke zjednání nápravy a současně informovat veřejnost o následcích poruchy 

nebo jiné příčině, která vedla ke vzniku této situace.  

 

 Dále za znečišťování ovzduší platí provozovatelé všech ZZO poplatky krajskému 

úřadu, obci s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu (dále jen „správce poplatku). 

Tento poplatek jsou provozovatelé povinni si vypočítat sami za každý zdroj a oznámit jej 

správci poplatku prostřednictvím ISPOP. Pokud je poplatek nižší než 500Kč, pak jej 

správce nevyměřuje. V opačném případě roční poplatek vyměřuje podle přílohy č. 1 tohoto 

zákona, a to s přihlédnutím k velikosti zdroje, době jeho provozu v poplatkovém období a 

dále podle druhu a spotřeby paliva.  
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Příloha č.2: Seznam prováděcích protokolů Úmluvy o dálkovém 

znečišťování ovzduší přecházející hranice států 

Název protokolu, rok a místo přijetí protokolu 
Vstoupil v 

platnost 

Ratifikován  

ČR 

Protokol o dlouhodobém financování kooperativního 

programu pro monitorování a vyhodnocování 

dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší 

v Evropě, 1984, Ženeva, Švýcarsko 

28.1.1988 1.1.1993 

Protokol o snížení síry nebo jejich toků 

přecházejících hranice států nejméně o 30%, 1985 

Helsinky, Finsko 

2.9.1987 1.1.1993 

Protokol o snižování oxidů dusíku nebo jejich 

přenosů přes hranice států, 1988, Sofie, Bulharsko 
14.2.1991 1.1.1993 

Protokol o omezení emisí těkavých organických 

látek nebo jejich toků přes hranice států, 1991, 

Ženeva, Švýcarsko 

29.9.1997 1.7.1997 

Protokol o dalším snížení sloučenin síry, tzv. 2. 

protokol o síře, 1994, Osló, Norsko 
5.8.1998 19.6.1997 

Protokol o persistentních organických polutantech, 

1998, Aarhus, Dánsko 
23.10.2003 6.8.2002 

Protokol o těžkých kovech, 1998, Aarhus, Dánsko 29.12.2003 6.8.2002 

Protokol o omezování acidifikace, eutrofizace a 

tvorby přízemního ozónu, 1999, Göteborg, Švédsko  
17.5.2005 12.8.2004 
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Příloha č.3: Přepočet skleníkových plynů na CO2 
Faktory pro emise procesu - skleníkové plyny uvedené v Kjótském protokolu 

Emission Chemical formula Amount 
Emitted 

per Year in 
tonnes 

x Conversio
n Factor 
(GWP) 

x Unit 
conversion 
tonnes to 

kg 

Total kg 
CO2 

equivalent 

Carbon Dioxide CO2 1 x 1 x 1 000 1 000 

Methane CH4 1 x 21 x 1 000 21 000 

Nitrous Oxide N2O 1 x 310 x 1 000 310 000 

HFC-23 CHF3 1 x 11 700 x 1 000 11 700 000 

HFC-32 CH2F2 1 x 650 x 1 000 650 000 

HFC-41 CH3F 1 x 150 x 1 000 150 000 

HFC-125 CHF2CF3 1 x 2 800 x 1 000 2 800 000 

HFC-134 CHF2CHF2 1 x 1 000 x 1 000 1 000 000 

HFC-134a CH2FCF3 1 x 1 300 x 1 000 1 300 000 

HFC-143 CH3CF3 1 x 300 x 1 000 300 000 

HFC-143a CH3CHF2 1 x 3 800 x 1 000 3 800 000 

HFC-152a CF3CHFCF3 1 x 140 x 1 000 140 000 

HFC-227ea CF3CH2CF3 1 x 2 900 x 1 000 2 900 000 

HFC-236fa CHF2CH2CF3 1 x 6 300 x 1 000 6 300 000 

HFC-245fa CH3CF2CH2CF3 1 x 560 x 1 000 560 000 

HFC-43-I0mee CF3CHFCHFCF2CF3 1 x 1 300 x 1 000 1 300 000 

Perfluoromethane 
(PFC-14) CF4 1 x 6 500 x 1 000 

6 500 000 

Perfluoroethane 
(PFC-116) C2F6 1 x 9 200 x 1 000 

9 200 000 

Perfluoropropane 
(PFC-218) C3F8 1 x 7 000 x 1 000 

7 000 000 

Perfluorocyclobutane 
(PFC-318) c-C4F8 1 x 8 700 x 1 000 

8 700 000 

Perfluorobutane 
(PFC-3-1-10) C4F10 1 x 7 000 x 1 000 

7 000 000 

Perfluoropentane 
(PFC-4-1-12) C5F12 1 x 7 500 x 1 000 

7 500 000 

Perfluorohexane 
(PFC-5-1-14) C6F14 1 x 7 400 x 1 000 

7 400 000 

Sulphur hexafluoride SF6 1 x 23 900 x 1 000 23 900 000 

Směsi               

R404A 
52:44:4 blend of HFC-
143a, -125 and -134a 1 x 3 260 x 1 000 

3 260 000 

R407C 
23:25:52 blend of HFC-
32, -125 and -134a 1 x 1 526 x 1 000 

1 525 500 

R408A 
47:7:46 blend HCFC-22, 
HFC-125 and HFC-143a 1 x 2 795 x 1 000 

2 794 700 

R410A 
50:50 blend of HFC-32 
and -125 1 x 1 725 x 1 000 

1 725 000 

R507 
50:50 blend of HFC-125 
and HFC-143a 1 x 3 300 x 1 000 

3 300 000 

R508B 
46:54 blend of HFC-23 
and PFC-116 1 x 10 350 x 1 000 

10 350 000 

Faktory pro emise procesu - další skleníkové plyny (např. ostatní chladiva) 
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Emission   Amount 
Emitted per 

Year in 
tonnes 

x Conversio
n Factor 
(GWP) 

x Unit 
conversion 
tonnes to 

kg 

Total kg 
CO2 

equivalent 

Látky kontrolované Montrealským protokolem 

  
        

  

CFC-11/R11 = 
Trichlorofluoromethane CCl3F 1 x 4 750 x 1 000 

4 750 000 

CFC-12/R12 = 
Dichlorodifluoromethan
e CCl2F2 1 x 10 900 x 1 000 

10 900 000 

CFC-13 CClF3 1 x 14 400 x 1 000 14 400 000 

CFC-113 CCl2FCClF2 1 x 6 130 x 1 000 6 130 000 

CFC-114 CClF2CClF2 1 x 10 000 x 1 000 10 000 000 

CFC-115 CClF2CF3 1 x 7 370 x 1 000 7 370 000 

Halon-1211 CBrClF2 1 x 1 890 x 1 000 1 890 000 

Halon-1301 CBrF3 1 x 7 140 x 1 000 7 140 000 

Halon-2402 CBrF2CBrF2 1 x 1 640 x 1 000 1 640 000 

Carbon tetrachloride CCl4 1 x 1 400 x 1 000 1 400 000 

Methyl bromide CH3Br 1 x 5 x 1 000 5 000 

Methyl chloroform CH3CCl3 1 x 146 x 1 000 146 000 

HCFC-22/R22 = 
Chlorodifluoromethane CHClF2 1 x 1 810 x 1 000 

1 810 000 

HCFC-123 CHCl2CF3 1 x 77 x 1 000 77 000 

HCFC-124 CHClFCF3 1 x 609 x 1 000 609 000 

HCFC-141b CH3CCl2F 1 x 725 x 1 000 725 000 

HCFC-142b CH3CClF2 1 x 2 310 x 1 000 2 310 000 

HCFC-225ca   CHCl2CF2CF3 1 x 122 x 1 000 122 000 

HCFC-225cb   CHClFCF2CClF2 1 x 595 x 1 000 595 000 

Ostatní Perfluorované sloučeniny             

Nitrogen trifluoride   NF3 1 x 17 200 x 1 000 17 200 000 

PFC-4-1-12   C5F12 1 x 9 160 x 1 000 9 160 000 

PFC-9-1-18   C10F18 1 x 7 500 x 1 000 7 500 000 

trifluoromethyl sulphur 
pentafluoride   SF5CF3 1 x 17 700 x 1 000 

17 700 000 

      
 

Fluorinated ethers             

HFE-125 CHF2OCF3 1 x 14 900 x 1 000 14 900 000 

HFE-134 CHF2OCHF2 1 x 6 320 x 1 000 6 320 000 

HFE-143a CH3OCF3 1 x 756 x 1 000 756 000 

HCFE-235da2 CHF2OCHClCF3 1 x 350 x 1 000 350 000 

HFE-245cb2 CH3OCF2CHF2 1 x 708 x 1 000 708 000 

HFE-245fa2 CHF2OCH2CF3 1 x 659 x 1 000 659 000 

HFE-254cb2 CH3OCF2CHF2 1 x 359 x 1 000 359 000 

HFE-347mcc3 CH3OCF2CF2CF3 1 x 575 x 1 000 575 000 

HFE-347pcf2 CHF2CF2OCH2CF3 1 x 580 x 1 000 580 000 

HFE-356pcc3 CH3OCF2CF2CHF2 1 x 110 x 1 000 110 000 
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HFE-449sl (HFE-7100) C4F9OCH3 1 x 297 x 1 000 297 000 

HFE-569sf2 (HFE-7200) C4F9OC2H5 1 x 59 x 1 000 59 000 

HFE-43-10pccc124 (H-
Galden1040x) 

CHF2OCF2OC2F4O
CHF2 1 x 1 870 x 1 000 

1 870 000 

HFE-236ca12 (HG-10) CHF2OCF2OCHF2 1 x 2 800 x 1 000 2 800 000 

HFE-338pcc13 (HG-01) 
CHF2OCF2CF2OCH
F2 1 x 1 500 x 1 000 

1 500 000 

Ostatní             

PFPMIE   
CF3OCF(CF3)CF2O
CF2OCF3 1 x 10 300 x 1 000 

10 300 000 

Dimethylether   CH3OCH3 1 x 1 x 1 000 1 000 

Methylene chloride   CH2Cl2 1 x 8,7 x 1 000 8 700 

Methyl chloride   CH3Cl 1 x 13 x 1 000 13 000 

R290 = Propane C3H8 1 x 3,3 x 1 000 3 300 

R600A = Isobutane C4H10 1 x 0,001 x 1 000 1 

Směsi 
            

R406A 

55:41:4 blend of 
HCFC-22, HCFC-
142b and R600A 1 x 1 943 x 1 000 

1 942 600 

R409A 

60:25:15 blend of 
HCFC-22, HCFC-
124 and HCFC-
142b 1 x 1 585 x 1 000 

1 584 750 

R502 

48.8:51.2 blend of 
HCFC-22 and CFC-
115 1 x 4 657 x 1 000 

4 656 720 
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Příloha č.4: Znečišťující látky podle přílohy II nařízení o E-

PRTR [30] 
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Příloha č.5: Rozdělení SZZO  
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Příloha č.6: Seznam dalších právních předpisů zákona č. 

86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
Právní předpis Popis 

146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách spalovacích stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší 

337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících 

těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími 

těkavé organické látky 

354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování 

odpadu 

17/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze 

stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení 

zákona o ochraně ovzduší 

475/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.615/2006 Db., o stanovení emisních 

limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší 

476/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.146/2007 Sb. o emisních limitech a 

dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší 

553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících 

látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně 

seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro 

vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a 

způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší 

veřejnosti 

615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

ZP2006/02 sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních 

předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra ŽP 

ZP44/2007 odboru ochrany ovzduší ke stanovení roční hmotnostní bilance 

těkavých organických látek při výrobě kompozitů 

 



Petr Marek: Systém pro evidenci SZZO v organizaci  

2012 73 

 

Příloha č.7: Sazebník poplatků za znečišťující látky pro SZZO  
HLAVNÍ ZPOPLATNĚNÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY 

Znečišťující látka Sazba (Kč/t) 

Tuhé znečišťující látky 3.000 

Oxid siřičitý 1.000 

Oxidy dusíku 800 

Těkavé organické látky  2.000 

Těžké kovy a jejich sloučeniny 20.000 

Oxid uhelnatý 600 

Amoniak 1.000 

Methan 1.000 

Polycyklické aromatické uhlovodíky 20.000 

OSTATNÍ ZPOPLATNĚNÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY 

Znečišťující látka Sazba (Kč/t) 

Třída I (Azbest, Benzen a také Berylium a jeho sloučeniny) 20.000 

Třída II (Fluor, Chlor, Brom a jejich organické i anorganické 

sloučeniny, Sulfan a Sirouhlík) 

10.000 

JINÉ 

 Sazba (Kč/m
2
) 

U hořících nebo zapařených částí uhelných dolů a lomů 200 

U hořících nebo zapařených objemů, u hořících skládek a výsypek 2.000 

SAZBY POPLATKŮ ZA MALÉ ZDROJE 

Palivo Rozmezí sazeb (Kč/rok) 

Jmenovitý tepelný výkon Nad 50 do 100kW Nad 100 do 200kW 

Topné oleje s obsahem síry od 0,1 do 

0,2%  
1.000-1.500 1.500-2.000 

Topné oleje s obsahem síry do 1% 1.500-2.500 2.500-3.000 

Jiná kapalná paliva a látky, pokud tento 

zákon jejich spalování nezakazuje 
6.000-8.000 8.000-12.000 

Černé uhlí 1.500-2.000 2.000-3.000 

Hnědé uhlí tříděné, palivo z hnědého uhlí 2.500-4.000 4.000-5.000 

Hnědé uhlí energetické, lignit 4.000-6.000 6.000-10.000 

Uhelné kaly, proplástky 10.000-20.000 20.000-40.000 

SAZBY POPLATKŮ ZA MALÉ OSTATNÍ ZDROJE 

Typ zdroje znečišťování Rozmezí sazeb (Kč/rok) 

Zdroje emisí těkavých organických látek 500-2.000 

Zdroje emisí tuhých znečišťujících látek 500-5.000 
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Příloha č.8: Globální údaje PE o zdroji 
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Příloha č.9: Specializované  údaje PE o zdroji 
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Příloha č.10: Údaje souhrnné PE o spalovacích zdrojích a 

spalovnách odpadu 
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Příloha č.11: Údaje souhrnné PE o ostatních zdrojích 
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Příloha č.12: Údaje souhrnné PE o zařízeních k omezení emisí 
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Příloha č.13: Údaje souhrnné PE o autorizovaných měřeních 

 
 

 



Petr Marek: Systém pro evidenci SZZO v organizaci  

2012 81 

 

Příloha č.14: Provozní deník spalovacího zařízení 
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Příloha č.15: Tabulka pohybu zásob paliva u spalovacího zdroje 
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Příloha č.16: Pasport spalovacího zařízení objektu 
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Příloha č.17: Periodická příloha pasportu spalovacího zařízení 

objektu 

 
 



Petr Marek: Systém pro evidenci SZZO v organizaci  

2012 85 

 

Příloha č.18: Oběh dokumentů při správě SZZO 

 
Obrázek 1 - Oběh dokumentů při správě spalovacího zařízení 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 2 - Oběh dokumentů při správě čerpacích stanic pohonných hmot 
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Příloha č.19: Výřez formuláře Skladového deníku 
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Příloha č.20: Seznam možných entit 
Skupina entit reprezentujících organizaci 

 Organizace 

 Objekt 

 Kotelna 

 Provozovatel 

 Provozovna 

Skupina entit reprezentujících lidi 

 Zaměstnanec 

 Management 

 Správce 

 Ekolog 

 Energetik 

 Obsluha 

Skupina entit reprezentujících SZZO 

 Kotel 

 Výduch  

 Zásobník 

 SZZO 

 Odlučovač 

 Virtuální komín 

 Kontrola 

 Revize 

 Měření 

 Teplo 

 Elektrická energie 

 Pasport spalovacího zařízení 

Skupina entit o spotřebě 

 Provozní deník 

 Tabulka pohybu zásob u spalovacího 

zařízení 

 Periodická příloha k pasportu 

spalovacího zařízení 

 Surovina  

 Spotřeba 

 Zásoba 

 Znečišťující látka (ZL) 

 Emise  

 Poplatek 

Skupina entit ostatních 

 Podklady pro SPE 
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Příloha č.21: Seznam rozpoznaných entit 
Skupina entit reprezentujících organizaci 

 Provozovatel 

 Provozovna 

Skupina entit reprezentujících lidi 

 Zaměstnanec 

 OpravnenaOsoba 

Skupina entit reprezentujících SZZO 

 SZZO 

 Vyduch 

 VyduchyZdroje 

 Kontrola 

 Revize 

Skupina entit o spotřebě 

 Udalost 

 Palivo 

Skupina entit ostatních 

 SPE 

 HlasenyZdroj 

 HlasenyVyduch 

 Podklady 

 PopatekZaEmisi 
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Příloha č.22: Vazby mezi rozpoznanými entitami 
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Příloha č.23: Detail diagramu vazeb mezi entitami 

 
Obrázek 3- Detail diagramu vazeb, část první 
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Obrázek 4 - Detail diagramu vazeb, část druhá 
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Příloha č.24: Diagram entit Provozovatel, Provozovna a 

Zamestnanec 
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Příloha č.25: Diagram entit SZZO, Vyduch a VyduchyZdroje 
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Příloha č.26: Diagram entit Udalost, OpravnenaOsoba a Palivo 
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Příloha č.27: Diagram entit Kontrola a Revize zdroje 
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Příloha č.28: Diagram entit HlasenyZdroj a HlasenyVyduch 
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Příloha č.29: Diagram entity SPE 
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Příloha č.30: Seznam dílčích funkcí obsluhy zdroje 
 Ověření uživatele (uživatelské jméno, heslo + je aktivní) 

 Ověření, zda uživatel patří mezi obsluhu 

 Odhlášení 

 Zjistit OpravnenouOsobu 

 Zobrazit Seznam Provozoven 

 Zobrazit Seznam všech SZZO s aktuálním stavem zásob paliva 

 Vybrat Provozovnu 

 Založit u všech SZZO provozovny událost Sz 

 Opustit Provozovnu 

 Založit u všech SZZO provozovny událost Sk 

 Vybrat SZZO 

 Zobrazit Události za SZZO 

 Tisk Událostí 

 Opravit Událost 

 Založit Událost SZZO 

 Zobrazit Seznam Paliva 

 Ověřit dostatek paliva 

 Vypočítat emise ZL 

 Přidat nové palivo do číselníku paliv (ENERGETIK) 

 Opravit palivo v číselníku paliv (ENERGETIK) 

 Zobrazit statistické údaje o vybraném SZZO 

 Opustit SZZO 
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Příloha č.31: Diagram užití u obsluhy zdroje 
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Příloha č.32: Seznam dílčích funkcí správce zdroje 
 Ověření uživatele (uživatelské jméno, heslo + je aktivní) 

 Ověření, zda uživatel patří mezi správce 

 Odhlášení 

 Zjistit OpravnenouOsobu 

 Zobrazit Seznam Provozoven 

 Vybrat Provozovnu 

 Opustit Provozovnu 

 Zobrazit Seznam všech SZZO s aktuálním stavem zásob paliva 

 Založit nový SZZO 

 Opravit SZZO 

 Zobrazit Seznam VyduchuZdroje 

 Přidat VyduchZdroje 

 Zobrazit VyduchZdroje 

 Odebrat VyduchZdroje 

 Opustit VyduchZdroje 

 Zobrazit Seznam všech Vyduchu 

 Založit nový Vyduch 

 Zobrazit Vyduch 

 Opravit Vyduch 

 Odebrat Vyduch 

 Opustit Vyduch 

 Vybrat SZZO 

 Opustit SZZO 

 Zobrazit Události za SZZO VIZ OBSLUHA 

 Zobrazit Statistické údaje o SZZO 

 Tisk SZZO 

 Zobrazit OpravneneOsoby vybraného SZZO  

 Odebrat OpravnenouOsobu SZZO 

 Přidat OpravnenouOsobu 

 Zobrazit Seznam Zamestnancu patřících do skupiny Obsluha  

 Opustit OpravnenouOsobu 

 Zobrazit Revize SZZO 

 Vybrat Revizi 

 Tisk Revize 

 Opravit Revizi 

 Založit novou Revizi 

 Opustit Revizi 
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Příloha č.33: Diagram užití u správce zdroje 
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Příloha č.34: Seznam dílčích funkcí energetika 
 Ověření uživatele (uživatelské jméno, heslo + je aktivní) 

 Ověření, zda uživatel patří mezi energetiky 

 Odhlášení 

 Zjistit OpravnenouOsobu 

 Zobrazit Seznam Provozoven 

 Vybrat Provozovnu 

 Opustit Provozovnu 

 Zobrazit Seznam všech SZZO s aktuálním stavem zásob paliva 

 Vybrat SZZO 

 Zobrazit statistické údaje o SZZO 

 Zobrazit Události za SZZO VIZ OBSLUHA 

 Zobrazit OpravneneOsoby vybraného SZZO VIZ SPRAVCE 

 Zobrazit Revize SZZO VIZ SPRAVCE 

 Zobrazit Seznam Kontrol 

 Zobrazit Kontrolu 

 Opravit Kontrolu 

 Založit novou Kontrolu 

 Opustit Kontrolu 

 Opustit SZZO 
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Příloha č.35: Diagram užití u energetika 
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Příloha č.36: Seznam dílčích funkcí ekologa 
 Ověření uživatele (uživatelské jméno, heslo + je aktivní) 

 Ověření, zda uživatel patří mezi ekologa 

 Odhlášení 

 Zjistit OpravnenouOsobu 

 Zobrazit Seznam Provozoven  

 Založit novou provozovnu 

 Vybrat Provozovnu 

 Opravit Provozovnu 

 Tisk Provozovny 

 Opustit Provozovnu 

 Založit SPE 

 Zobrazit SPE 

 Nastavit výchozí hodnoty SPE 

 Vytvořit Soubor s podklady SPE 

 Zapsat údaje o provozovateli 

 Zapsat údaje o provozovně 

 Zapsat údaje o SZZO 

 Zapsat události za SZZO 

 Zapsat údaje o použitém palivu 

 Zapsat metody výpočtů emisí ZL 

 Zapsat VyduchyZdroje 

 Zobrazit Soubor s podklady SPE 

 Opustit SPE 

 Připrav SZZO k hlášení 

 Zjistit údaje o použitém palivu 

 Vypočítat celkovou spotřebu paliva 

 Vypočítat celkovou výrobu tepla 

 Vypočítat Využití kapacity zdroje 

 Sečíst množství ZL u SZZO 

 Vytvořit HlasenyZdroj 

 Sečíst množství ZL za Provozovnu 

 Vypočítat poplatky za emise ZL 

 Zapsat do SPE vypočtené množství ZL za provozovnu a vypočtené poplatky za jejich 

emisi 

 Připrav VyduchyZdroje k hlášení 

 Vytvoř HlasenyVyduch 
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Příloha č.37: Diagram užití u ekologa 
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Příloha č.38: Seznam dílčích funkcí managementu 
 Ověření uživatele (uživatelské jméno, heslo + je aktivní) 

 Ověření, zda uživatel patří mezi management 

 Odhlášení 

 Zjistit OpravnenouOsobu 

 Zobrazit Seznam Provozoven 

 Vybrat Provozovnu 

 Opustit Provozovnu 

 Zobrazit Seznam všech SZZO s aktuálním stavem zásob paliva  

 Vybrat SZZO 

 Opustit SZZO 

 Zobrazit statistické údaje o SZZO 

 Zobrazit Seznam VyduchuZdroje 

 Zobrazit VyduchZdroje 

 Opustit VyduchZdroje 

 Zobrazit Události za SZZO VIZ OBSLUHA 

 Zobrazit Revize SZZO VIZ SPRAVCE 

 Vybrat Revizi 

 Opustit Revizi 

 Zobrazit Seznam Kontrol 

 Zobrazit Kontrolu 

 Opustit Kontrolu 

 Zobrazit OpravneneOsoby vybraného SZZO 

 Zobrazit SPE 

 Zobrazit Soubor s podklady SPE 

 Zobrazit Seznam HlasenyZdroj 

 Zobrazit Seznam HlasenyVyduch 

 Opustit SPE 
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Příloha č.39: Diagram užití u managementu 
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Příloha č.40: Seznam dílčích funkcí administrátora 
 Ověření uživatele (uživatelské jméno, heslo + je aktivní) 

 Ověření, zda uživatel patří administrátory 

 Odhlášení 

 Zobrazit Seznam provozovatelů 

 Zobrazit údaje o vybraném provozovateli 

 Založit nového Provozovatele 

 Opravit údaje vybraného provozovateli 

 Zobrazit Seznam Zamestnancu 

 Založit nového Zamestnance 

 Opravit údaje o Zamestnanci 
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Příloha č.41: Diagram užití u administrátora 
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Příloha č.42: Přihlašovací formuláře do systému 
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Příloha č.43: Diagram aktivit pohybu uživatele v systému 
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Příloha č.44: Seznam provozoven a zdrojů 

 
Obrázek 5 - Seznam provozoven OpravneneOsoby 

 

 

 
Obrázek 6 - Seznam všech zdrojů patřících vybrané provozovně 
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Příloha č.45: Detail vybraného zdroje 
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Příloha č.46: Seznam událostí zdroje a vložení nové události 

 
Obrázek 7 - Seznam událostí zdroje 

 

 
Obrázek 8 - Založení nové události 
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Příloha č.47: Realizace funkce vkládání nové události typu 

spotřeba paliva 
--DEFINICE POTŘEBNÝCH PROMĚNNÝCH 

DECLARE @CisloZdroje int=6; 

DECLARE @EmFaktorZdrojeProTZL decimal (10,4); 

DECLARE @EmFaktorZdrojeProSO2 decimal (10,4); 

DECLARE @EmFaktorZdrojeProNOx decimal (10,4); 

DECLARE @EmFaktorZdrojeProCO decimal (10,4); 

DECLARE @EmFaktorZdrojeProVOC decimal (10,4); 

DECLARE @ZasobaPaliva int; 

DECLARE @JakePalivoID int;  

DECLARE @JakyDruhPaliva smallint; 

DECLARE @PlynneKapalnePalivo bit; 

DECLARE @TZL decimal(12,8)=0; 

DECLARE @SO2 decimal(12,8)=0; 

DECLARE @NOx decimal(12,8)=0; 

DECLARE @CO decimal(12,8)=0; 

DECLARE @VOC decimal(12,8)=0; 

DECLARE @koeficientAP decimal (6,4); 

DECLARE @koeficientSiry decimal (6,4); 

DECLARE @MnozstviSpotreby int; 

DECLARE @Zaznamenal int; 

DECLARE @Operand char(1) = '-'; 

DECLARE @TeplotaRano int=0; 

DECLARE @TeplotaOdpol int=0; 

DECLARE @TeplotaVecer int=0; 

DECLARE @Plyn int=0; 

DECLARE @TeploVody int=0; 

DECLARE @TextPoznamky nvarchar(700)=''; 

--ZJISTIT EMISNÍ FAKTORY ZDROJE KTERÉHO SE UDÁLOST O SPOTŘEBĚ PALIVA TÝKÁ  

--A NASTAV HODNOTY DO PROMĚNNÝCH 

SET @EmFaktorZdrojeProTZL=(SELECT EmFaktorTZL FROM SZZO WHERE 

CisloSZZO=@CisloZdroje); 

SET @EmFaktorZdrojeProSO2=(SELECT EmFaktorSO2 FROM SZZO WHERE 

CisloSZZO=@CisloZdroje); 

SET @EmFaktorZdrojeProNOx=(SELECT EmFaktorNOx FROM SZZO WHERE 

CisloSZZO=@CisloZdroje); 

SET @EmFaktorZdrojeProCO=(SELECT EmFaktorCO FROM SZZO WHERE 

CisloSZZO=@CisloZdroje); 

SET @EmFaktorZdrojeProVOC=(SELECT EmFaktorVOC FROM SZZO WHERE 

CisloSZZO=@CisloZdroje); 

SET @JakePalivoID='10'; 

--ZJISTIT, DRUH PALIVA, KTERÉ SE VKLÁDÁ A NASTAV PROMĚNNOU.  

SET @JakyDruhPaliva=(SELECT DruhPaliva FROM Palivo WHERE 

PalivoID=@JakePalivoID);  

--NASTAV KOEFICIENT OBSAHU POPELA V TUHÉM PALIVU Ap Z TABULKY PALIVO A  

--ULOŽ JEJ DO PROMĚNNÉ.   

SET @koeficientAP=(SELECT Ap FROM Palivo WHERE PalivoID=@JakePalivoID); 

--POKUD JE DRUH PALIVA DO 200, PAK SE JEDNOZNAČNĚ JEDNÁ O TUHÉ PALIVO.  

--PRO VÝPOČET EMISÍ SÍRY SE POUŽIJE JAKOSTNÍ UKAZATEL Sp Z TABULKY PALIVO  

--U VYBRANÉHO PALIVA. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE POUŽIJE JAKOSTNÍ UKAZATEL S,  

--KTERÝ SE POUŽÍVÁ PRO UVEDENÍ OBSAHU SÍRY V PALIVU PLYNNÉM ČI KAPALNÉM. 

IF @JakyDruhPaliva<200 SET @PlynneKapalnePalivo=0 

  ELSE SET @PlynneKapalnePalivo=1; 

--POKUD JE PALIVO TUHÉ, NASTAV PROMĚNNOU @KoeficientSiry PODLE  

--KOEFICIENTU Sp TABULKY PALIVO U KONKRÉTNÍHO PALIVA. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ  

–-POUŽIJ HODNOTU KOEFICIENTU S. 
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IF @PlynneKapalnePalivo=0  

   SET @koeficientSiry= 

     (SELECT Sp FROM Palivo WHERE PalivoID=@JakePalivoID); 

ELSE  

   SET @koeficientSiry= 

     (SELECT S FROM Palivo WHERE PalivoID=@JakePalivoID); 

--NASTAV ÚDAJ O OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ, KTERÁ UDÁLOST ZAKLÁDÁ 

SET @Zaznamenal=(SELECT IDOpravneneOsoby FROM OpravnenaOsoba WHERE 

ZamestnanecOEC=200008 AND CisloSZZO=@CisloZdroje); 

--SPOČÍTEJ ZÁSOBU PALIVA A ULOŽ TO PROMĚNNÉ, POČÍTEJ SE VŠEMI UDÁLOSTMI   

--TÝKAJÍCÍMI SE SPOTŘEBY (OPERACE + I -) TOHOTO ZDROJE  

SET @ZasobaPaliva=(SELECT SUM(MnozstviPaliva) FROM Udalost WHERE 

Udalost.CisloSZZO=@CisloZdroje AND Udalost.Operace<>'0'); 

--NASTAV PROMĚNNOU S MNOŽSTVÍM VKLÁDANÝM DO SPOTŘEBY ZDROJEM 

SET @MnozstviSpotreby=20; 

--POKUD JE SPOTŘEBA VYŠŠÍ NEŽ ZÁSOBA, NASTAV PROMĚNNOU @MNOZSTVISPOTREBY  

--NA HODNOTU 0 A SKONČI. POKUD JE ZÁSOBA DOSTATEČNÁ, PROVEĎ VÝPOČET  

--MNOŽSTVÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A POKRAČUJ V UKLÁDÁNÍ UDÁLOSTI! 

IF @MnozstviSpotreby>@ZasobaPaliva  

  SET @MnozstviSpotreby=0; 

  ELSE  

   BEGIN 

 SET  @TZL=@EmFaktorZdrojeProTZL*@koeficientAP* 

        @MnozstviSpotreby/1000000; 

 SET @SO2=@EmFaktorZdrojeProSO2*@koeficientSiry* 

        @MnozstviSpotreby/1000000; 

 SET @NOx=@EmFaktorZdrojeProNOx*@MnozstviSpotreby/1000000; 

 SET @CO=@EmFaktorZdrojeProCO*@MnozstviSpotreby/1000000; 

 SET @VOC=@EmFaktorZdrojeProVOC*@MnozstviSpotreby/1000000; 

 --MNOŽSTVÍ SPOTŘEBY MUSÍ BÝT ZÁPORNÉ, ABY SE MOHLA JEDNODUŠE  

      --POČÍTAT ZÁSOBA PALIVA. 

 SET @MnozstviSpotreby=@MnozstviSpotreby*-1; 

--VYTVOŘIT TRANSAKCI PRO ZALOŽENÍ NOVÉ UDÁLOSTI DO TABULKY UDALOST. 

--ZAČÁTEK TRANSAKCE 

BEGIN TRY 

  INSERT INTO Udalost (CisloSZZO,DatumUdalosti, IDOpravneneOsoby,   

    TypUdalosti, PalivoID, MnozstviPaliva, Operace, MnozstviTZL,  

    MnozstviSO2, MnozstviNOx, MnozstviCO, MnozstviVOC, TeplotaVenku7,    

    TeplotaVenku14, TeplotaVenku21, TlakPlynu, TeplotaVody, Poznamka) 

  VALUES(@CisloZdroje, GETDATE(),@Zaznamenal, 'Sp', @JakePalivoID,    

    @MnozstviSpotreby, @Operand, @TZL, @SO2, @NOx, @CO, @VOC,  

    @TeplotaRano, @TeplotaOdpol, @TeplotaVecer, @Plyn, @TeploVody,   

    @TextPoznamky) 

END TRY 

BEGIN CATCH 

-- NASTALA CHYBA PŘI VKLÁDÁNÍ UDÁLOSTI TYPU SPOTŘEBA. STORNUJ TRANSAKCI 

 IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION; 

 --VYVOLEJ VÝJIMKU 

   DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

   SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(),@ErrSeverity = ERROR_SEVERITY(); 

   RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

   -- UKONČI KLÁDÁNÍ  

   RETURN; 

END CATCH; 

--VŠE JE OK POTVRĎ TRANSAKCI 

IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION; 

PRINT 'Vložení nové události proběhlo v poøádku.'; 

END  

GO 
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Příloha č.48: Seznam OpravnenychOsob zdroje a nastavení 

Zamestnance na OpravnenouOsobu 

 
Obrázek 9 - Seznam OpravnenychOsob zdroje 

 

 
Obrázek 10 - Výběr ze Zamestnancu 
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Příloha č.49: Seznam SPE, Detail SPE, Seznam 

HlasenychZdroju  

 
Obrázek 11 - Seznam SPE vybrané provozovny 

 

 
Obrázek 12 - Detail vybrané SPE 

 
 

 
Obrázek 13 - Seznam HlasenychZdroju vybrané SPE 
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Příloha č.50: Realizace funkce Založení SPE 
--DEKLARACE PROMĚNNÝCH PRO ZALOŽENÍ SPE 

DECLARE @ProvozovnaCislo int=1; 

DECLARE @Rok int=2012; 

DECLARE @CisloHlaseni int=0; 

DECLARE @Vytvoril int; 

DECLARE @Provozovatel int; 

DECLARE @ZastupceProvozovatele int; 

DECLARE @Zpracoval int; 

DECLARE @Archivovano bit=0; 

DECLARE @Spravnost bit=0; 

DECLARE @CasProvozu smallint; 

DECLARE @TZLCelkem Decimal(14, 8)=0; 

DECLARE @SO2Celkem Decimal(14, 8)=0; 

DECLARE @NOxCelkem Decimal(14, 8)=0; 

DECLARE @COCelkem Decimal(14, 8)=0; 

DECLARE @TOCCelkem Decimal(14, 8)=0; 

DECLARE @CastkaTZL Decimal(12,6)=0; 

DECLARE @CastkaSO2 Decimal(12,6)=0; 

DECLARE @CastkaNOx Decimal(12,6)=0; 

DECLARE @CastkaCO Decimal(12,6)=0; 

DECLARE @CastkaTOC Decimal(12,6)=0; 

DECLARE @CastkaCelkem Decimal(12,6)=0; 

 

--DEKLARACE PROMĚNNÝCH SPECIFICKÝCH PRO SZZO 

DECLARE @CisloZakladaneSPE int; 

DECLARE @konstantaVK decimal(2, 1)=3.6; 

--NASTAVENÍ PROJEKTOVANÉ KAPACITY SPALOVNY ODPADŮ -> NEJSME SPALOVNA  

--ODPADŮ, TEDY HODNOTA @SpalovnaOdpadu JE 0 

DECLARE @SpalovnaOdpadu int=0; 

--NASTAVÍ POČET PROVOZNÍCH HODIN PODLE ÚDAJE Z TABULKY PROVOZOVNA 

SET @CasProvozu=(SELECT ProvozniHodiny FROM Provozovna WHERE 

ProvozovnaID=@ProvozovnaCislo); 

--PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE JSOU KOTLE PROPOJENÉ A ZÁTĚŽ JE MEZI NIMI ROVNOMĚRNĚ 

--ROZLOŽENA. NA KAŽDÝ ZDROJ PROVOZOVNY TAK PŘIPADÁ PŘÍSLUŠNÝ POMĚR  

--PROVOZNÍCH HODIN ULOŽENÝCH V PROMĚNNÉ @CasProvozu A PRO DALŠÍ VÝPOČET 

SE ULOŽÍ DO PROMĚNNÉ @ProvozZdroje.  

DECLARE @ProvozZdroje int; 

--NEJPRVE SE ZJISTÍ POČET ZDROJŮ V PROVOZOVNĚ A NÁSLEDNĚ JE POUŽIT PRO  

--ZÍSKÁNÍ PODÍLU PROVOZNÍCH HODIN ZDROJE.  

SET @ProvozZdroje=(@CasProvozu/(SELECT COUNT(CisloSZZO) FROM SZZO WHERE 

ProvozovnaID=@ProvozovnaCislo)); 

--PRO PRÁCI S HLÁŠENÝMI ZDROJI A VÝDUCHY POTŘEBUJEME ČÍSLO NOVÉHO HLÁŠENÍ 

--SPE. DO TABULKY SPE SE VŠAK ZAPISUJÍ I ÚDAJE O EMISÍCH ZL, KTERÉ SE  

--ZÍSKAJÍ HLÁŠENÝCH ZDROJŮ, KTERÉ SE VŠAK JEŠTĚ NESPOČÍTALO. PROTO SE  

--ZALOŽÍ NEJPRVE SPE S VÝCHOZÍMI ÚDAJI, KTERÉ SE PO VLOŽENÍ HLÁŠENÝCH  

--ZDROJŮ DO TABULKY OPRAVÍ O SKUTEČNÉ HODNOTY. 

SET @CisloHlaseni=0; 

SET @Vytvoril=200001; 

SET @Provozovatel=200005; 

SET @ZastupceProvozovatele=200003; 

SET @Zpracoval=200004; 

SET @Archivovano=0; 

SET @Spravnost=0; 

SET @TZLCelkem=0; 

SET @SO2Celkem=0; 

SET @NOxCelkem=0; 

SET @COCelkem=0; 
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SET @TOCCelkem=0; 

SET @CastkaTZL=0; 

SET @CastkaSO2=0; 

SET @CastkaNOx=0; 

SET @CastkaCO=0; 

SET @CastkaTOC=0; 

SET @CastkaCelkem=0; 

--TRANSAKCE JE BEZPEČNÝ ZPŮSOB UKLÁDÁNÍ ZÁZNAMŮ DO DATABÁZOVÝCH TABULEK.  

--ZVLÁŠTĚ, POKUD JE TŘEBA PROVÉST NĚKOLIK PŘÍKAZŮ TÝKAJÍCÍCH SE RŮZNÝCH  

--DATABÁZOVÝCH TABULEK. BUĎ SE PROVEDOU VŠECHNY UVEDENÉ PŘÍKAZY  

--V TRANSAKCI, NEBO SE NEPROVEDE NIC (NAPŘÍKLAD BĚHEM VKLÁDÁNÍ TRANSAKCE 

--DOJDE K PŘERUŠENÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU A TRANSAKCE JE NEÚPLNÁ) A 

--CELÁ TRANSAKCE SE ZRUŠÍ A JIŽ PROVEDENÉ ZMĚNY SE STORNUJÍ A VRÁTÍ SE DO 

--PŮVODNÍCH HODNOT. 

--ZAČÁTEK TRANSAKCE 

BEGIN TRANSACTION; 

BEGIN TRY 

--ZALOŽIT NOVOU SPE S DEFAULTNÍMI HODNOTAMI. NÁSLEDUJE SPECIFIKACE  

--OČEKÁVANÝCH ATRIBUTŮ S NASTAVENÍM JEJICH OČEKÁVANÉHO POŘADÍ. 

 INSERT INTO SPE  

  ([ProvozovnaID], [HlasenyRok], [EvCisloHlaseni], [VytvorenoDne],     

  [VytvorilOEC], [StatutarniZastupceOEC], [ZastupceProvozovateleOEC], 

  [ZpracovatelOEC], [Archiv], [OverenaSpravnost], [ProvozniHodiny],    

  [EmiseTZLCelkem], [EmiseSO2Celkem], [EmiseNOxCelkem], [EmiseCOCelkem], 

  [EmiseTOCCelkem], [PoplatekTZL], [PoplatekSO2], [PoplatekNOx],   1  

  [PoplatekCO], [PoplatekTOC], [PoplatekCelkem]) 

 (SELECT  

  @ProvozovnaCislo, @Rok, @CisloHlaseni, GETDATE(), @Vytvoril,    

  @Provozovatel, @ZastupceProvozovatele, @Zpracoval, @Archivovano,      

  @Spravnost, @CasProvozu, @TZLCelkem, @SO2Celkem, @NOxCelkem,   

  @COCelkem, @TOCCelkem, @CastkaTZL, @CastkaSO2, @CastkaNOx, @CastkaCO,  

  @CastkaTOC, @CastkaCelkem); 

 

--DOŠLO K ZALOŽENÍ SPE -> ZJISTIT Z TABULKY SPE ZÁZNAM O SPE, KTERÝ  

--ODPOVÍDÁ VYBRANÉ PROVOZOVNĚ A PRO AKTUÁLNÍMU OHLAŠUJÍCÍMU ROKU 

SET @CisloZakladaneSPE=(SELECT CisloSPE FROM SPE WHERE 

ProvozovnaID=@ProvozovnaCislo AND HlasenyRok=@Rok); 

  

--PŘIPRAVIT VŠECHNY ZDROJE VYBRANÉ PROVOZOVNY PRO HLÁŠENÍ - > ULOŽENÍ  

--PŘIPRAVENÝCH ZDROJŮ DO TABULKY HLASENYZDROJ 

 INSERT INTO [PEXyS].[dbo].[HlasenyZdroj] 

  ([CisloSPE], [CisloSZZO], [UcinnostSpalovani], [JmenovityTepelnyVykon],    

  [JmenovityTepelnyPrikon], [InstalovanyElektrickyVykon],  

  [ProjektovanaKapacitaSpalovnyOdpadu], [DruhTopeniste],     

  [VyuzitiKapacityZdroje], [CelkovaVyrobaTepla], [DruhPaliva],     

  [Vyhrevnost], [SpotrebaPaliva], [RocniEmiseTZL], [RocniEmiseSO2],   

  [RocniEmiseNOx], [RocniEmiseCO], [RocniEmiseVOC]) 

--PŘÍPRAVA ZDROJŮ K HLÁŠENÍ  

 (SELECT  

   @CisloZakladaneSPE, 

   SZZO.CisloSZZO, 

   SZZO.UcinnostSpalovani, 

   SZZO.JmenovityTepelnyVykon, 

   SZZO.JmenovityTepelnyPrikon, 

   SZZO.InstalovanyElektrickyVykon, 

   @SpalovnaOdpadu AS ProjektovanaKapacitaSpalovnyOdpadu, 

   SZZO.DruhTopeniste, 

   --PRO VÝPOČET VYUŽITÍ KAPACITY ZDROJE V PROCENTECHSE VYUŽIJE VZOREC: 

   --VKZdroje=VyrobeneTeplo*100/(SZZO.JmenovityTepelnyVykon [v MW]*  
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   --@ProvozZdroje*@KonstantaVK)     

   ((Emise.PalivoCelkem)*(UdajeOPalivu.Vyhrevnost)*    

   (SZZO.UcinnostSpalovani)/1000)*100/ 

   ((SZZO.JmenovityTepelnyVykon)*(@ProvozZdroje)* 

   (@KonstantaVK)) AS VKZdroje,   

    

   --PRO VÝPOČET CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ VYROBENÉHO TEPLA SE VYUŽIJE VZOREC:  

   --Vyhrevnost*Ucinnost*MnozstviPaliva/1000 

   --VÝSLEDEK JE VyrobeneTeplo V GJ/ROK).  

   ((Emise.PalivoCelkem)*(UdajeOPalivu.Vyhrevnost)* 

   (SZZO.UcinnostSpalovani)/1000) AS VyrobeneTeplo,  

   UdajeOPalivu.DruhPaliva, 

   UdajeOPalivu.Vyhrevnost,  

   Emise.PalivoCelkem, 

   Emise.TZLCelkem, 

   Emise.SO2Celkem, 

   Emise.NOxCelkem, 

   Emise.COCelkem, 

   Emise.VOCCelkem 

 FROM SZZO 

  --K TÉTO TABULCE PŘIPOJÍME VÝSLEDEK DOTAZU DO JINÉ TABULKY. ZA  

  --JEDNOTLIVÉ ZDROJE VYBRANÉ PROVOZOVNY SE ZJIŠŤUJÍ UDÁLOSTI POŘÍZENÉ  

  --V OHLAŠOVANÉM ROCE. Z TÉTO TABULKY SE SČÍTAJÍ VYPRODUKOVANÉ EMISE  

  --ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A SPOTŘEBA PALIVA. PALIVO V TABULCE UDALOST JE  

  --V JEDNOTKÁCH KG NEBO M3. JE NUTNÉ JE PŘEVÉST NA TUNY NEBO TIS. M3.  

LEFT OUTER JOIN  

   (SELECT  

     DISTINCT(Udalost.CisloSZZO) AS CisloZdroje,  

     --SPOTŘEBOVANÉ PALIVO V KLADNÉ HODNOTĚ A PŘEPOČÍTANÉ NA TUNY NEBO  

     --TIS. M3 

     SUM((MnozstviPaliva)*(-1)/1000) AS PalivoCelkem,  

     SUM(MnozstviTZL) AS TZLCelkem, 

     SUM(MnozstviSO2) AS SO2Celkem, 

     SUM(MnozstviNOx) AS NOxCelkem, 

     SUM(MnozstviCO) AS COCelkem,  

     SUM(MnozstviVOC) AS VOCCelkem  

   FROM Udalost 

   --PROPOJIT S TABULKOU SZZO PRO ZÍSKÁNÍ ÚDAJE O PROVOZOVNÁCH. NÁSLEDNĚ  

   --VYFILTROVAT ZDROJE PATŘÍCÍ POD VYBRANOU PROVOZOVNU.    

   LEFT OUTER JOIN SZZO ON SZZO.CisloSZZO=Udalost.CisloSZZO 

   --OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO TABULKU UDALOST 

   WHERE SZZO.ProvozovnaID=@ProvozovnaCislo  

      --VYBRAT JEN UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBY PALIVA 

      AND Udalost.Operace='-'  

      --JEN TY UDÁLOSTI POŘÍZENÉ V OHLAŠOVANÉM ROCE 

      AND Udalost.DatumUdalosti BETWEEN '01/01/2012' AND '12/31/2012'  

      --PROVÉST SOUHRN ZA JEDNOTLIVÉ ZDROJE VYBRANÉ PROVOZOVNY 

   GROUP BY Udalost.CisloSZZO)  

   --PROPOJOVACÍ KLÍČ TOHOTO PODDOTAZU S HLAVNÍM DOTAZEM DO TABULKY SZZO 

   --TUTO TABULKU POJMENOVAT JAKO EMISE   

AS Emise ON Emise.CisloZdroje=SZZO.CisloSZZO 

--PŘIPOJENÍ TABULKY, KTERÁ ZJISTÍ ÚDAJE O POUŽITÉM PALIVU Z TABULKY  

--PALIVO, KTERÁ ZJISTÍ DRUH PALIVA A JEHO VÝHŘEVNOST 

  LEFT OUTER JOIN  

   (SELECT DISTINCT Udalost.CisloSZZO, Palivo.DruhPaliva,  

      Palivo.Vyhrevnost 

    FROM Udalost  

    --PROPOJIT S TABULKOU SZZO PRO ZÍSKÁNÍ ÚDAJE O PROVOZOVNÁCH. NÁSLEDNĚ  

    --VYFILTROVAT UDÁLOSTI ZDROJE PATŘÍCÍ POD VYBRANOU PROVOZOVNU.    
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    LEFT OUTER JOIN SZZO ON SZZO.CisloSZZO=Udalost.CisloSZZO  

    --PŘIPOJIT K UDÁLOSTEM ÚDAJE O DRUHU PALIVA A VÝHŘEVNOSTI Z TABULKY  

    --PALIVO 

    LEFT OUTER JOIN Palivo ON Palivo.PalivoID=Udalost.PalivoID 

    --OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO TABULKU PALIVO 

    WHERE SZZO.ProvozovnaID=@ProvozovnaCislo  

    --VYBRAT JEN UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE SPOTŘEBY PALIVA 

      AND Udalost.Operace='-'  

      --JEN TY UDÁLOSTI POŘÍZENÉ V OHLAŠOVANÉM ROCE 

      AND Udalost.DatumUdalosti BETWEEN '01/01/2012' AND '12/31/2012')  

  --PROPOJOVACÍ KLÍČ TOHOTO PODDOTAZU S HLAVNÍM DOTAZEM DO TABULKY SZZO  

  --TUTO TABULKU POJMENOVAT JAKO UDAJEOPALIVU   

AS UdajeOPalivu ON UdajeOPalivu.CisloSZZO=SZZO.CisloSZZO  

 --OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY PRO TABULKU SZZO 

 WHERE SZZO.ProvozovnaID=@ProvozovnaCislo); 

--KONEC VKLÁDÁNÍ PŘIPRAVENÝCH ZDROJŮ 

  

--SEČTENÍ CELKOVÝCH EMISÍ JEDNOTLIVÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK ZA CELOU  

--VYBRANOU PROVOZOVNU, UVEDENÝCH U KAŽDÉHO HLÁŠENÉHO ZDROJE VYPOČTENÍ  

--POPLATKŮ ZA TYTO EMISE A NÁSLEDNÉ VLOŽENÍ VŠECH TĚCHTO HODNOT DO  

--TABULKY SPE, DO KONKRÉTNÍ SPE ZA VYBRANOU PROVOZOVNU A AKTUÁLNÍ  

--OHLAŠOVACÍ ROK. 

 UPDATE SPE SET  

  [EmiseTZLCelkem]=(SELECT SUM(RocniEmiseTZL)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE), 

  [EmiseSO2Celkem]=(SELECT SUM(RocniEmiseSO2)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE), 

  [EmiseNOxCelkem]=(SELECT SUM(RocniEmiseNOx)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE), 

  [EmiseCOCelkem]=(SELECT SUM(RocniEmiseCO)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE), 

  [EmiseTOCCelkem]=(SELECT SUM(RocniEmiseVOC)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE), 

  [PoplatekTZL]=((SELECT SUM(RocniEmiseTZL)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='TZL')), 

  [PoplatekSO2]=((SELECT SUM(RocniEmiseSO2)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='SO2')), 

  [PoplatekNOx]=((SELECT SUM(RocniEmiseNOx)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='NOx')), 

  [PoplatekCO]=((SELECT SUM(RocniEmiseCO)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='CO')), 

  [PoplatekTOC]=((SELECT SUM(RocniEmiseVOC)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='VOC')), 

  [PoplatekCelkem]= 

   (SELECT SUM(RocniEmiseTZL)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='TZL')+ 

   (SELECT SUM(RocniEmiseSO2)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='SO2')+ 

   (SELECT SUM(RocniEmiseNOx)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='NOx')+ 



Petr Marek: Systém pro evidenci SZZO v organizaci  

2012 123 

 

   (SELECT SUM(RocniEmiseCO)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='CO')+ 

   (SELECT SUM(RocniEmiseVOC)FROM HlasenyZdroj WHERE 

CisloSPE=@CisloZakladaneSPE)* 

   (SELECT Castka FROM PoplatekZaEmisi WHERE ZL='VOC') 

  WHERE CisloSPE=@CisloZakladaneSPE; 

 

 --PŘIPRAVÍ VÝDUCHY ZDROJE K HLÁŠENÍ A VLOŽÍ JE DO TABULKY HLASENYVYDUCH. 

 INSERT INTO HlasenyVyduch 

   (CisloSPE,IDVyduchuZdroje, OdlucovacID, PrumRychlostPlynu,  

   PrumTeplotaPlynu) 

 (SELECT @CisloZakladaneSPE, IDVyduchuZdroje, OdlucovacID,  

   PrumRychlostPlynu,PrumTeplotaPlynu FROM VyduchyZdroje 

 LEFT OUTER JOIN Vyduch ON VyduchyZdroje.CisloVyduchu=Vyduch.CisloVyduchu 

  WHERE ProvozovnaID=@ProvozovnaCislo); 

 

END TRY 

 

--KONEC TRANSAKCE   

 

BEGIN CATCH 

-- POKUD NASTALA CHYBA PŘI TVORBĚ SPE STORNOVAT TRANSAKCI A OBNOVIT  

--PŮVODNÍ HODNOTY DOTČENÝCH DATABÁZOVÝCH TABULEK. NÁSLEDNĚ VYVOLAT  

--VÝJIMKU. 

 

IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION; 

 -- VYVOLÁNÍ VÝJIMKY S CHYBOVOU HLÁŠKOU 

 DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

 SELECT @ErrMsg = ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY(); 

 RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

 -- PO VYPSÁNÍ CHYBOVÉ HLÁŠKY UKONČIT PROCEDURU 

 RETURN; 

     

END CATCH;  

-- POKUD JE VŠE V POŘÁDKU, POTVRDIT TRANSAKCI 

IF @@TRANCOUNT > 0 COMMIT TRANSACTION; 

  

PRINT 'Založení SPE pro provozovnu č.: '+CONVERT(nvarchar(8), 

@ProvozovnaCislo)+' proběhlo v pořádku.'; 

  

GO 
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Příloha č.51: Databázová struktura systému 

 
Obrázek 14 - databázová struktura, popis SZZO 
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Obrázek 15 - databázová struktura, část kontrol a revizí zdroje 
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Obrázek 16 - databázová struktura SPE 
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Příloha č.52: Tabulka sloučených navrhovaných funkcí 

 
Tabulka č.1 – Tabulka sloučených funkcí, Strana 1 



Petr Marek: Systém pro evidenci SZZO v organizaci  

2012 128 

 

 
Tabulka č.1 – Tabulka sloučených funkcí, Strana 2 
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Tabulka č.1 – Tabulka sloučených funkcí, Strana 3 
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Tabulka č.1 – Tabulka sloučených funkcí, Strana 4 
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Tabulka č.1 – Tabulka sloučených funkcí, Strana 5 
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Příloha č.53: Diagram tříd modulu Správy zdrojů 
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Příloha č.54: Sekvenční diagram vstupu uživatele do IS 
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Příloha č.55: Sekvenční diagram – práce s tř. OpravnenaOsoba 
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Příloha č.56: Sekvenční diagram – práce s třídou SZZO 
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Příloha č.57: Sekvenční diagram – práce s tř. VyduchyZdroje 
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Příloha č.58: Sekvenční diagram – práce třídou Vyduch 
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Příloha č.59: Sekvenční diagram - práce s třídou Udalost 
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Příloha č.60: Sekvenční diagram – práce s třídou Palivo 
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Příloha č.61: Procedury SQL k třídám Udalost a Palivo 
 

Seznam funkcí 

 

PEXyS – overeniUzivatele  141 

PEXyS - zobrazSeznamProvozovenOO  142 

PEXyS - zobrazSeznamZdrojuOO  142 

PEXyS - zapisZacatekSmeny  143 

PEXyS - zapisKonecSmeny  144 

PEXyS - zobrazDetailZdroje  145 

PEXyS - nactiPosledniUdalost  146 

PEXyS - zobrazSeznamTypuUdalosti  146 

PEXyS - zobrazSeznamPaliva  146 

PEXyS - zobrazSeznamOO  147 

PEXyS - zapisNovouUdalost  148 

PEXyS - nactiDetailUdalosti  151 

PEXyS - zapisOpravenouUdalost  152 

PEXyS - zapisNovePalivo  156 

PEXyS - zobrazSeznamUdalosti  157 

PEXyS - nactiDetailPaliva  159 

PEXyS - zobrazSeznamDruhuPaliva  159 

PEXyS -  zapisOpravenePalivo  160 
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PEXyS - overPlatnostUzivatele 
DECLARE @login int=Zamestnanec.login; 

DECLARE @passwd string=Zamestnanec.passwd; 

DECLARE @uspech bit; 

SET @uspech=False; 

 

IF (SELECT COUNT(OEC) FROM Zamestnanec WHERE OEC=@Uzivatel)=1 

 AND (SELECT Aktivni FROM Zamestnanec WHERE OEC=@Uzivatel)=1  

 AND (SELECT Heslo FROM Zamestnanec WHERE OEC=@Uzivatel)=@passwd 

  BEGIN 

    SET @uspech=True; 

    PRINT ('Přihlášení proběhlo v pořádku.'); 

    BEGIN TRANSACTION 

    BEGIN TRY 

       UPDATE Zamestnanec SET Prihlasen=True, 

DatumPoslednihoPrihlaseni=GETDATE() WHERE OEC=@Uzivatel;  

    END TRY 

    BEGIN CATCH 

       -- NASTALA CHYBA PRI AKTUALIZACI ZAMESTANCE V TABULCE ZAMESTNANEC. 

VRATIT TRANSAKCI A   

       --VYVOLAT VYJIMKU 

       IF @@TRANCOUNT > 0 

       ROLLBACK TRANSACTION; 

       --VYVOLANI VYJIMKY 

       DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

       SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY(); 

       RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

       --UKONČI VKLÁDÁNÍ 

       RETURN; 

  END CATCH; 

  --VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

  IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

  PRINT 'Vložení nové události proběhlo v pořádku.'; 

  GO 

--zobrazit uživateli HomePage. 

  END 

ELSE  

 BEGIN 

   PRINT ('Špatné OEČ nebo heslo, nebo uživatel není zařazen mezi aktivní 

zaměstnance.'); 

    --vrátit zpět na přihlašovací formulář viz. obrázek PEXyS1.png
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PEXyS - zobrazSeznamProvozovenOO 
DECLARE @login int; 

DECLARE @topic bit; 

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

DECLARE @manazer bit; 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

SET @manazer=(SELECT Management FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

IF @ Manazer=1  OR @podnikEnergetik=1  

--Zamestnanci mají práva na všechny provozovny 

  (SELECT * FROM Provozovna ORDER BY ProvozovnaID ASC);  

       ELSE 

--jde o obsluhu a spravce, seznam provozoven generovat podle záznamů v 

tabulce OpravnenaOsoba 

  (SELECT DISTINCT(OpravnenaOsoba.ProvozovnaID), Provozovna.* FROM 

OpravnenaOsoba  LEFT OUTER JOIN Provozovna ON 

OpravnenaOsoba.ProvozovnaID=Provozovna.ProvozovnaID WHERE 

OpravnenaOsoba.ZamestnanecOEC=@login);  

END 

 

PEXyS - zobrazSeznamZdrojuOO 
DECLARE @login int; 

DECLARE @topic bit; 

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

DECLARE @manazer bit; 

DECLARE @Kotelna int; 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

SET @manazer=(SELECT Management FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @Kotelna=ID vybrané provozovny; 

SELECT OpravnenaOsoba.CisloSZZO, SZZO.Nazev, SUM(Udalost.MnozstviPaliva) 

AS Spotřeba  FROM Udalost 

INNER JOIN OpravnenaOsoba ON OpravnenaOsoba.CisloSZZO=Udalost.CisloSZZO 

INNER JOIN SZZO ON OpravnenaOsoba.CisloSZZO=SZZO.CisloSZZO 

WHERE Udalost.CisloSZZO IN 

    (IF @topic=1 @vedouciSZZO=0 AND @podnikEnergetik=0 AND Manazer=0 

--jde o obsluhu zdroje 

     (SELECT CisloSZZO FROM OpravnenaOsoba WHERE ZamestnanecOEC=@login) 

   ELSE  

 --jde o spravce, energetika nebo management 

SELECT CisloSZZO FROM SZZO WHERE ProvozovnaID=@kotelna; END) 

GROUP BY OpravnenaOsoba.CisloSZZO, SZZO.Nazev;
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PEXyS - zapisZacatekSmeny 
DECLARE @login int; 

DECLARE @Kdy datetime; 

DECLARE @Typ char(2) = ‘Sz‘; 

DECLARE @IDPaliva int = (ID paliva, se záznamem ‘Netýká se Paliva‘); 

DECLARE @Kolik decimal(9, 3) = 0; 

DECLARE @Operand char(1)=‘0‘; 

DECLARE @TZL decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @SO2 decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @NOx decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @CO decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @VOC decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @TMP7 int=0; 

DECLARE @TMP14 int=0; 

DECLARE @TMP21 int=0; 

DECLARE @Tlak  int=0; 

DECLARE @TMPPlyn=0; 

DECLARE @Popis char(700)=‘‘; 

DECLARE @topic bit; 

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

DECLARE @manazer bit; 

DECLARE @Kotelna int; 

SET @login=Zamestnanec.login; 

SET @Kotelna=ID vybrané provozovny; 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

SET @manazer=(SELECT Management FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

IF @topic=1 @vedouciSZZO=0 AND @podnikEnergetik=0 AND Manazer=0 

--jde o obsluhu zdroje 

BEGIN TRANSACTION 

  BEGIN TRY 

    (INSERT  INTO Udalost 

     (CisloSZZO, DatumUdalosti, IDOpravneneOsoby, ZaznamenalZa,   

      TypUdalosti, PalivoID, MnozstviPaliva, Operace, MnozstviTZL,  

      MnozstviSO2, MnozstviNOx, MnozstviCO, MnozstviVOC, TeplotaVenku7,    

      TeplotaVenku14, TeplotaVenku21, TlakPlynu, TeplotaVody, Poznamka) 

    SELECT  

      CisloSZZO, GETDATE(), IDOpravneneOsoby, (IDOpravneneOsoby) AS  

      Zastup, @Typ, @IDPaliva, @Kolik, @Operand, @TZL, @SO2, @NOx, @CO,  

      @VOC, @TMP7, @TMP14, @TMP21, @Tlak, @TMPPlyn, @Popis     

    FROM OpravnenaOsoba  

    WHERE ZamestnanecOEC=@Kdo AND ProvozovnaID=@Kotelna); 

  END TRY 

  BEGIN CATCH 

-- NASTALA CHYBA PRI VKLADANI UDALOSTI ZAÈÁTEK SMÌNY. VRATIT TRANSAKCI A 

VYVOLAT VYJIMKU 

     IF @@TRANCOUNT > 0 

     ROLLBACK TRANSACTION; 

     --VYVOLANI VYJIMKY 

     DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

     SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY(); 

     RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

     -- UKONČI VKLÁDÁNÍ  

     RETURN;  

  END CATCH; 
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--VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

PRINT 'Vložení nové události proběhlo v pořádku.'; 

GO 

ELSE 

  --jde o spravce, energetika nebo management, nedělej nic. 

 END); 

 

PEXyS - zapisKonecSmeny 
DECLARE @login int; 

DECLARE @Kdy datetime; 

DECLARE @Typ char(2) = ‘Sk‘; 

DECLARE @IDPaliva int = (ID paliva, se záznamem ‘Netýká se Paliva‘); 

DECLARE @Kolik decimal(9, 3) = 0; 

DECLARE @Operand char(1)=‘0‘; 

DECLARE @TZL decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @SO2 decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @NOx decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @CO decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @VOC decimal(12, 8)=0; 

DECLARE @TMP7 int=0; 

DECLARE @TMP14 int=0; 

DECLARE @TMP21 int=0; 

DECLARE @Tlak  int=0; 

DECLARE @TMPPlyn=0; 

DECLARE @Popis char(700)=‘‘; 

DECLARE @topic bit; 

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

DECLARE @manazer bit; 

DECLARE @Kotelna int; 

SET @login=Zamestnanec.login; 

SET @Kotelna=ID vybrané provozovny; 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

SET @manazer=(SELECT Management FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

IF @topic=1 @vedouciSZZO=0 AND @podnikEnergetik=0 AND Manazer=0 

--jde o obsluhu zdroje 

BEGIN TRANSACTION 

  BEGIN TRY 

    (INSERT  INTO Udalost 

     (CisloSZZO, DatumUdalosti, IDOpravneneOsoby, ZaznamenalZa,   

      TypUdalosti, PalivoID, MnozstviPaliva, Operace, MnozstviTZL,  

      MnozstviSO2, MnozstviNOx, MnozstviCO, MnozstviVOC, TeplotaVenku7,    

      TeplotaVenku14, TeplotaVenku21, TlakPlynu, TeplotaVody, Poznamka) 

    SELECT  

      CisloSZZO, GETDATE(), IDOpravneneOsoby, (IDOpravneneOsoby) AS  

      Zastup, @Typ, @IDPaliva, @Kolik, @Operand, @TZL, @SO2, @NOx, @CO,  

      @VOC, @TMP7, @TMP14, @TMP21, @Tlak, @TMPPlyn, @Popis     

    FROM OpravnenaOsoba  

    WHERE ZamestnanecOEC=@Kdo AND ProvozovnaID=@Kotelna); 

  END TRY 

  BEGIN CATCH 

-- NASTALA CHYBA PRI VKLADANI UDALOSTI ZAČÁTEK SMĚNY. VRATIT TRANSAKCI A 

--VYVOLAT VYJIMKU 

     IF @@TRANCOUNT > 0 



Petr Marek: Systém pro evidenci SZZO v organizaci  

2012 145 

 

     ROLLBACK TRANSACTION; 

     --VYVOLANI VYJIMKY 

     DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

     SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY(); 

     RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

     -- UKONČI VKLÁDÁNÍ  

     RETURN;  

  END CATCH; 

--VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

PRINT 'Vložení nové události proběhlo v pořádku.'; 

GO 

ELSE 

  --jde o spravce, energetika nebo management, nedělej nic. 

 END); 

PEXyS - zobrazDetailZdroje 
DECLARE @Kde= vybrané CisloSZZO;  

DECLARE @login=Zamestnanec.login; 

DECLARE @topic bit; 

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

DECLARE @manazer bit; 

DECLARE @admin bit; 

DECLARE @eko bit; 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

SET @manazer=(SELECT Management FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @admin=(SELECT Administrator FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @eko=(SELECT Ekolog FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

--SEZNAM UDÁLOSTÍ SMÍ JEN OBSLUHA, SPRÁVCE, ENERGETIK A MANAGEMENT 

IF (@topic=1 OR @vedouciSZZO=1 OR @podnikEnergetik=1 OR @manazer=1) AND 

(@Admin=0 OR @Eko=0) 

    BEGIN 

     SELECT SZZO.*,  

      Provozovna.Nazev AS NazevProvozovny,  

      dod_kotle.Nazev AS FaKotle, 

      dod_horaku.Nazev AS FaHoraku, 

      dod_mereni.Nazev AS FaMereni,  

      Topeniste.Nazev AS NazevTopeniste,  

      (Zamestnanec.TitulPred +' '+Zamestnanec.Jmeno + ' ' +    

        Zamestnanec.Prijmeni )AS Osoba,  

      (Sektor.Kod+'| '+Sektor.Nazev) AS NazevSektoru 

     FROM SZZO 

     INNER JOIN Provozovna ON Provozovna.ProvozovnaID=SZZO.ProvozovnaID 

     INNER JOIN Sektor ON Sektor.Kod=SZZO.Sektor 

     INNER JOIN Topeniste ON Topeniste.Kod=SZZO.DruhTopeniste 

     INNER JOIN Zamestnanec ON Zamestnanec.OEC=SZZO.ZalozilOEC 

     LEFT OUTER JOIN Dodavatel AS dod_kotle ON  

       dod_kotle.DodavatelID=SZZO.VyrobceKotleID 

     LEFT OUTER JOIN Dodavatel AS dod_horaku ON  

       dod_horaku.DodavatelID=SZZO.VyrobceHorakuID 

     LEFT OUTER JOIN Dodavatel AS dod_mereni ON  

       dod_mereni.DodavatelID=SZZO.MereniProvedlID 

     WHERE SZZO.CisloSZZO=@Kde); 

  END 

ELSE PRINT (‘Seznam událostí smí prohlížet oprávnìní uživatelé!‘); 



Petr Marek: Systém pro evidenci SZZO v organizaci  

2012 146 

 

PEXyS - nacistPosledniUdalost 
DECLARE @login int=Zamestnanec.login; 

--@KDO REPREZENTUJE IDOPRAVNENEOSOBY, NE OEČ! 

DECLARE @Kdo int; 

DECLARE @Kde=int= vybraný CisloSZZO; 

DECLARE @topic bit; 

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

SET @login=Zamestnanec.login; 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

SET @Kdo =  

(SELECT IdOpravneneOsoby FROM OpravnenaOsoba WHERE ZamestnanecOEC=@login  

    AND CisloSZZO=@Kde); 

IF  @topic=1 OR @vedouciSZZO=1 OR @podnikEnergetik=1 

  BEGIN 

   (SELECT TOP (1) * FROM Udalost   

     WHERE CisloSZZO=@Kde AND IDOpravneneOsoby=@Kdo 

     ORDER BY DatumUdalosti DESC) 

   END 

ELSE 

   PRINT (‘Tato funkce je dostupná pouze pro Obsluhu SZZO Správce SZZO 

nebo Energetika!‘) 

END; 

PEXyS - zobrazSeznamTypuUdalosti 
 
SELECT Typ, Typ+' | '+Nazev AS NazevTypuUdalosti FROM TypUdalosti 

 

PEXyS - zobrazSeznamPaliva 
SELECT Palivo.PalivoID,  

 (CONVERT(varchar(3), KodPaliva.Kod)+' |'+Palivo.KratkyNazev+ 

 ' | Výhřevnost:'+ CONVERT(varchar(5), Palivo.Vyhrevnost)+ 

 ' kJ/kg,m3 | % Ap: '+CONVERT(varchar(7), Palivo.Ap)+' | % Sp: '+ 

 CONVERT(varchar(7), Palivo.Sp)+' | % S: ' 

 +CONVERT(varchar(7), Palivo.Wp)) AS DruhuPalivaText  

FROM Palivo 

LEFT OUTER JOIN KodPaliva ON KodPaliva.Kod=Palivo.DruhPaliva 

ORDER BY Palivo.DruhPaliva ASC
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PEXyS - zobrazitSeznamOO 
DECLARE @login int=Zamestnanec.login; 

DECLARE @Kde=int= vybraný CisloSZZO; 

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

DECLARE @manazer bit; 

SET @login=Zamestnanec.login; 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

SET @manazer=(SELECT Management FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

IF @vedouciSZZO=1 OR @podnikEnergetik=1 OR Manazer=1 

 BEGIN 

 --SEZNAM OPRÁVNĚNÝCH OSOB VE SZZO VE SKUPINĚ OBSLUHA A SPRAVCE 

 (SELECT IDOpravneneOsoby, ('OEČ: '+CONVERT(varchar(6),  

   Zamestnanec.OEC)+' | '+Zamestnanec.TitulPred+' '+Zamestnanec.Jmeno+ 

   ' '+Zamestnanec.Prijmeni+' | '+Zamestnanec.Oddeleni) AS Clovek 

  FROM OpravnenaOsoba 

  INNER JOIN Zamestnanec ON     

    Zamestnanec.OEC=OpravnenaOsoba.ZamestnanecOEC  

  WHERE OpravnenaOsoba.CisloSZZO=@Kde AND Zamestnanec.Energetik=0 

   AND Zamestnanec.Management=0 AND Zamestnanec.Ekolog=0); 

 END 

ELSE 

  PRINT (‘Seznam je dostupný pouze pro Správce SZZO, Energetika nebo 

Manažera!‘); 

END; 
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PEXyS - zapisNovouUdalost 
--ČÁST PRVNÍ 

--PRÁCE S PROMĚNNÝMI 

DECLARE @Kde int = CisloSZZO vybraného zdroje; 

DECLARE @login int =Zamestnanec.login; 

--@KDO REPREZENTUJE IDOPRAVNENEOSOBY, NE OEČ! 

DECLARE @Kdo int; 

DECLARE @Zastup int = hodnota z formuláře Nová Událost; 

DECLARE @Kdy datetime; 

DECLARE @Typ char(2) = vybraný typ události ve formuláři Nová Událost; 

DECLARE @IDPaliva int = (ID paliva, se záznamem ‘Netýká se Paliva‘); 

DECLARE @Kolik decimal(9, 3)=0; 

DECLARE @Operand char(1)=‘0‘; 

DECLARE @TZL decimal(12, 8) = 0; 

DECLARE @SO2 decimal(12, 8) = 0; 

DECLARE @NOx decimal(12, 8) = 0; 

DECLARE @CO decimal(12, 8) = 0; 

DECLARE @VOC decimal(12, 8) = 0; 

DECLARE @TMP7 int = 0; 

DECLARE @TMP14 int = 0; 

DECLARE @TMP21 int = 0; 

DECLARE @Tlak  int = 0; 

DECLARE @TMPVody = 0; 

DECLARE @Popis char(700) = ‘‘; 

CASE  

   --ZAKLÁDANÁ UDÁLOST BEZ PALIVA   

   WHEN @Typ <>‘Sp‘  AND @Typ<>‘Pr‘ 

     THEN 

       BEGIN 

       --NAČTENÍ PARAMETRŮ PŘÍKAZU        

       SET @TMP7 = hodnota z formuláøe Nová Událost; 

       SET @TMP14 = hodnota z formuláøe Nová Událost; 

       SET @TMP21 = hodnota z formuláøe Nová Událost; 

       SET @Tlak= hodnota z formuláøe Nová Událost; 

       SET @TMPVody= hodnota z formuláøe Nová Událost; 

       SET @Popis char(700)= hodnota z formuláøe Nová Událost; 

      END 

   --ZAKLÁDANÁ UDÁLOST SE SPOTŘEBOU PALIVA   

   WHEN @Typ=‘Sp‘ 

     THEN 

       BEGIN 

       --NAČTENÍ PARAMETRŮ PŘÍKAZU      

        DECLARE @EmFaktorZdrojeProTZL decimal (10, 4); 

        DECLARE @EmFaktorZdrojeProSO2 decimal (10, 4); 

        DECLARE @EmFaktorZdrojeProNOx decimal (10, 4); 

        DECLARE @EmFaktorZdrojeProCO decimal (10, 4); 

        DECLARE @EmFaktorZdrojeProVOC decimal (10, 4); 

        --ZDROJ JE NAPOJEN NA STÁLÝ PŘÍVOD PALIVA 

        DECLARE @PalivaJeDost = bit; 

        DECLARE @ZasobaPaliva int; 

        --ZJISTIT, ZDA POUŽÍT KOEFICIENT Sp NEBO S 

        DECLARE @JakyDruhPaliva smallint;  

        DECLARE @koeficientAP decimal (6,4); 

        DECLARE @koeficientSiry decimal (6,4); 

        SET @IDPaliva =hodnota PalivaID z formuláøe; 

        SET @PalivaJeDost= 

    (SELECT StalyPrisun FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@Kde); 

        SET @Kolik  = hodnota z formuláře; 
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        SET @Operand = ‘-‘; 

        SET @EmFaktorZdrojeProTZL= 

   (SELECT EmFaktorTZL FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

        SET @EmFaktorZdrojeProSO2= 

   (SELECT EmFaktorSO2 FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

        SET @EmFaktorZdrojeProNOx= 

         (SELECT EmFaktorNOx FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

        SET @EmFaktorZdrojeProCO= 

         (SELECT EmFaktorCO FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

        SET @EmFaktorZdrojeProVOC= 

         (SELECT EmFaktorVOC FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

--ZJISTIT, JAKÝ DRUH PALIVA SE VKLÁDÁ DO SPOTŘEBY. DŮLEŽITÉ PRO URČENÍ  

--KOEFICIENTŮ  

        SET @JakyDruhPaliva= 

         (SELECT DruhPaliva FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva);  

--ZJISTIT, ZDA SE JEDNÁ O TUHÉ PALIVO  NEBO KAPALNÍ ÈI PLYNNÉ PALIVO 

 SET @koeficientAP= 

  (SELECT Ap FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva); 

        IF @JakyDruhPaliva<200 

         SET @koeficientSiry= 

            (SELECT Sp FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva); 

        ELSE 

         SET @koeficientSiry= 

            (SELECT S FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva); 

--VYPOČÍTAT ZÁSOBU ZVOLENÉHO PALIVA Z UDÁLOSTÍ ZDROJE 

        SET @ZasobaPaliva= 

         (SELECT SUM(MnozstviPaliva) FROM Udalost  

          WHERE Udalost.CisloSZZO=@Kde AND Udalost.Operace<>'0'); 

--TEST DOSTATKU PALIVA NA ZÁSOBÌ  

     IF PalivaJeDost=False  AND @Kolik>@ZasobaPaliva  

       SET @Kolik=0; 

      ELSE  

      BEGIN  

  SET @TZL=@EmFaktorZdrojeProTZL*@koeficientAP*@Kolik/1000000; 

  SET @SO2=@EmFaktorZdrojeProSO2*@koeficientSiry*@Kolik/1000000; 

  SET @NOx=@EmFaktorZdrojeProNOx*@Kolik/1000000; 

  SET @CO=@EmFaktorZdrojeProCO*@Kolik/1000000; 

  SET @VOC=@EmFaktorZdrojeProVOC*@Kolik/1000000; 

--SPOTŘEBA MUSÍ BÝT ZÁPORNÉ ČÍSLO, ABY SE PAK SPOTŘEBA DALA ZJISTIT SUMOU 

--Z UDALOST.MNOZSTVIPALIVA WHERE UDALOST.CISLOSZZO=@Kde 

  SET @Kolik=@Kolik*-1; 

      END 

     END 

   --ZAKLÁDANÁ UDÁLOST PŘÍJMU ZÁSOBY PALIVA 

   WHEN @Typ=‘Pr‘ 

     THEN 

       BEGIN 

         --NAČTENÍ PARAMETRÙ PŘÍKAZU        

         SET @IDPaliva = hodnota z formuláře Nová Událost; 

         SET @Kolik  = hodnota z formuláře Nová Událost; 

         SET @Operand = ‘+‘; 

       END 

   ELSE PRINT (‘Došlo k pokusu o založení události neočekávaného typu‘); 

END; 

--KONEC ÚPRAVY PARAMETRÙ 

--NASTAVENÍ PARAMETRÙ VÝKONNÉ ČÁSTI 

DECLARE @topic bit;  

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 
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SET @Kdo = (SELECT IdOpravneneOsoby FROM OpravnenaOsoba WHERE 

ZamestnanecOEC=@login  

    AND CisloSZZO=@Kde); 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

--VÝKONNÁ ČÁST PROCEDURY 

CASE  

WHEN @topic=1 OR @vedouciSZZO AND @podnikEnergetik=0 AND @Typ<>‘Pr‘ 

   --jde o správce nebo obsluhu, mohou zakládat všechny typy událostí 

kromě příjmu zásob 

  BEGIN 

   BEGIN TRANSACTION 

      BEGIN TRY 

        (INSERT  INTO Udalost (CisloSZZO, DatumUdalosti,  

          IDOpravneneOsoby, ZaznamenalZa, TypUdalosti, PalivoID,  

          MnozstviPaliva, Operace, MnozstviTZL, MnozstviSO2, MnozstviNOx,  

          MnozstviCO, MnozstviVOC, TeplotaVenku7, TeplotaVenku14,  

          TeplotaVenku21, TlakPlynu, TeplotaVody, Poznamka) 

         VALUES 

         (@Kde, GETDATE(), @Kdo, @Zastup, @Typ, @IDPaliva, @Kolik,         

          @Operand, @TZL, @SO2, @NOx, @CO, @VOC, @TMP7, @TMP14, @TMP21,  

          @Tlak, @TMPPlyn, @Popis); 

      END TRY 

      BEGIN CATCH 

      -- NASTALA CHYBA PRI VKLADANI UDALOSTI. VRATIT TRANSAKCI A VYVOLAT  

      --VYJIMKU 

         IF @@TRANCOUNT > 0 

         ROLLBACK TRANSACTION; 

         --VYVOLANI VYJIMKY 

         DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

         SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity=ERROR_SEVERITY(); 

         RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

         -- UKONČI VKLÁDÁNÍ 

         RETURN; 

      END CATCH; 

         --VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

         IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

         PRINT 'Vložení nové události probìhlo v poøádku.'; 

       GO 

   END -- KONEC TRANSAKCE 

 END -- KONEC PRVNÍ MOŽNOSTI ROZHODOVACÍHO STROMU 

WHEN @podnikEnergetik=1 AND @Typ=‘Pr‘ 

   --jde o energetika, může zakládat události typu příjem zásob 

  BEGIN 

   BEGIN TRANSACTION 

     BEGIN TRY 

   (INSERT  INTO Udalost 

    (CisloSZZO, DatumUdalosti, IDOpravneneOsoby, ZaznamenalZa,  

     TypUdalosti, PalivoID, MnozstviPaliva, Operace, MnozstviTZL,  

     MnozstviSO2, MnozstviNOx, MnozstviCO, MnozstviVOC, TeplotaVenku7,  

     TeplotaVenku14, TeplotaVenku21, TlakPlynu, TeplotaVody, Poznamka) 

    VALUES 

     (@Kde, GETDATE(), @Kdo, @Zastup, @Typ, @IDPaliva, @Kolik, @Operand,  

     @TZL, @SO2, @NOx, @CO, @VOC, @TMP7, @TMP14, @TMP21, @Tlak, @TMPPlyn,    

     @Popis); 

   END TRY 

   BEGIN CATCH 
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   -- NASTALA CHYBA PRI VKLADANI UDALOSTI. VRATIT TRANSAKCI A VYVOLAT  

   --VYJIMKU 

     IF @@TRANCOUNT > 0 

     ROLLBACK TRANSACTION; 

     --VYVOLANI VYJIMKY 

     DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

     SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY(); 

     RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

     -- UKONČI VKLÁDÁNÍ 

         RETURN; 

   END CATCH; 

   --VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

     IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

     PRINT 'Vložení nové události příjmu zásoby paliva proběhlo v  

pořádku.'; 

       GO 

   END -- KONEC TRANSAKCE 

 END -- KONEC DRUHÉ MOŽNOSTI ROZHODOVACÍHO STROMU  

ELSE    

  BEGIN 

   PRINT (‘Jde o pokus uložit Událost nepovoleným uživatelem. Transakce 

bude zrušena.‘)   

   ROLLBACK TRANSACTION; 

   --UKONČI VKLÁDÁNÍ 

   RETURN; 

END; 

PEXyS - nactiDetailUdalosti 
DECLARE @login int=Zamestnanec.login; 

DECLARE @KteraUdalost int = číslo vybrané transakce; 

DECLARE @topic bit; 

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

SET @login=Zamestnanec.login; 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

IF  @topic=1 OR @vedouciSZZO=1 OR @podnikEnergetik=1 

  BEGIN 

   (SELECT * FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraUdalost) 

        -- PROGRAMOVĚ POTOM DOPLNIT JEDNOTLIVÉ OVLÁDACÍ PRVKY 

   END 

ELSE 

   PRINT (‘Tato funkce je dostupná pouze pro Obsluhu SZZO Správce SZZO 

nebo Energetika!‘) 

END;
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PEXyS - zapisOpravenouUdalost 
--NAČTENÍ ÚDAJŮ, KTERÉ UŽIVATEL NEMŮŽE V UDÁLOSTI ZMĚNIT 

DECLARE @login int =Zamestnanec.login; 

DECLARE @KteraTransakce int = Číslo vybrané transakce; 

DECLARE @CasovaZnamka timestamp; 

SET @CasovaZnamka=(SELECT Razitko FROM Udalost WHERE 

Transakce=@KteraTransakce);  

DECLARE @Kde int; 

SET @Kde = (SELECT CisloSZZO FROM Udalost WHERE 

Transakce=@KteraTransakce); 

--@KDO REPREZENTUJE IDOPRAVNENEOSOBY, NE OEČ! 

DECLARE @Kdo int; 

SET @Kdo =  

(SELECT IDOpravneneOsoby FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @Zastup int; 

SET @Zastup =  

(SELECT ZaznamenalZa FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @Kdy datetime; 

SET @Kdy =  

(SELECT DatumUdalosti FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @Typ char(2); 

SET @Typ =  

 (SELECT TypUdalosti FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @Operand char(1); 

SET @Operand  

(SELECT Operace FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @TZL decimal(12, 8); 

SET @TZL = 

(SELECT MnozstviTZL FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @SO2 decimal(12, 8); 

SET @SO2 = 

(SELECT MnozstviSO2 FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @NOx decimal(12, 8); 

SET @NOx =(SELECT MnozstviNOx FROM Udalost WHERE 

Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @CO decimal(12, 8); 

SET @CO = 

(SELECT MnozstviCO FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @VOC decimal(12, 8); 

SET @VOC = 

(SELECT MnozstviVOC FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @TMP7 int; 

SET @TMP7=  

(SELECT TeplotaVenku7 FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @TMP14 int; 

SET @TMP14 (SELECT TeplotaVenku14 FROM Udalost WHERE 

Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @TMP21 int; 

SET @TMP21 (SELECT TeplotaVenku21 FROM Udalost WHERE 

Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @Tlak  int; 

SET @Tlak (SELECT TlakPlynu FROM Udalost WHERE 

Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @TMPVody; 

SET @TMPVody =(SELECT TeplotaVody FROM Udalost WHERE 

Transakce=@KteraTransakce); 
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--NAČTENÍ ÚDAJŮ, KTERÉ LZE ZMĚNIT,A�UŽ UŽIVATELEM NEBO VÝPOČTEM ČI 

FUNKCÍ 

DECLARE @JakePalivo int; 

SET @JakePalivo =  

(SELECT PalivoID FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @Kolik int; 

SET @Kolik =  

(SELECT MnozstviPaliva FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

DECLARE @Popis char(700); 

SET @Popis = 

(SELECT Poznamka FROM Udalost WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

CASE  

 --OPRAVOVANÁ UDÁLOST BEZ PALIVA   

 WHEN @Typ <>‘Sp‘  AND @Typ<>‘Pr‘ 

   THEN 

      BEGIN 

      IF @Popis <> hodnota z formuláře Nová Událost SET @Popis char(700)=  

         hodnota z formuláře Nová Událost; 

      END 

 --ZAKLÁDANÁ UDÁLOST SE SPOTŘEBOU PALIVA   

 WHEN @Typ=‘Sp‘ 

     THEN 

     BEGIN 

       IF @JakePalivo<> hodnota z formuláře Nová Událost SET @JakePalivo=  

    hodnota z formuláře Nová Událost; 

       IF @Kolik<> hodnota z formuláře Nová Událost SET @Kolik = hodnota  

          z formuláře Nová Událost; 

       IF @Popis <> hodnota z formuláře Nová Událost SET @Popis= hodnota   

          z formuláře Nová Událost; 

       --ZMĚNIL SE DRUH PALIVA NEBO JEHO MNOŽSTVÍ. NÁSLEDUJE NOVÝ VÝPOČET  

       --MNOŽSTVÍ ZL. 

       DECLARE EmFaktorZdrojeProTZL decimal (10, 4); 

       DECLARE EmFaktorZdrojeProSO2 decimal (10, 4); 

       DECLARE EmFaktorZdrojeProNOx decimal (10, 4); 

       DECLARE EmFaktorZdrojeProCO decimal (10, 4); 

       DECLARE EmFaktorZdrojeProVOC decimal (10, 4); 

       DECLARE @ZasobaPaliva int; 

       --ZJISTIT, ZDA POUŽÍT KOEFICIENT Sp NEBO S 

       DECLARE @JakyDruhPaliva smallint;  

       DECLARE @koeficientAP decimal (6,4); 

       DECLARE @koeficientSiry decimal (6,4); 

       SET @IDPaliva =hodnota PalivaID z formuláøe; 

       SET @Kolik  = hodnota z formuláøe; 

       SET @Operand = ‘-‘; 

       SET @TMP7 = hodnota z formuláře Nová Událost; 

       SET @TMP14 = hodnota z formulře Nová Událost; 

       SET @TMP21 = hodnota z formuláře Nová Událost; 

       SET @Tlak= hodnota z formuláře Nová Událost; 

       SET @TMPPlyn= hodnota z formuláře Nová Událost; 

       SET @Popis char(700)= hodnota z formuláře Nová Událost; 

       SET @EmFaktorZdrojeProTZL= 

        (SELECT EmFaktorTZL FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

       SET @EmFaktorZdrojeProSO2= 

        (SELECT EmFaktorSO2 FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

       SET @EmFaktorZdrojeProNOx= 

        (SELECT EmFaktorNOx FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

       SET @EmFaktorZdrojeProCO= 

        (SELECT EmFaktorCO FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

       SET @EmFaktorZdrojeProVOC= 
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        (SELECT EmFaktorVOC FROM SZZO WHERE CisloSZZO=@CisloZdroje); 

        

 --ZJISTIT, JAKÝ DRUH PALIVA SE VKLÁDÁ DO SPOTŘEBY. DŮLEŽITÉ PRO  

 URČENÍ KOEFICIENTŮ  

       SET @JakyDruhPaliva= 

       (SELECT DruhPaliva FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva);  

       --ZJISTIT, ZDA SE JEDNÁ O TUHÉ PALIVO NEBO KAPALNÍ ČI PLYNNÉ 

       SET @koeficientAP= 

         (SELECT Ap FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva); 

       IF @JakyDruhPaliva<200 

        SET @koeficientSiry= 

        (SELECT Sp FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva) 

       ELSE 

        SET @koeficientSiry= 

         (SELECT S FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva); 

       SET @ZasobaPaliva= 

        (SELECT SUM(MnozstviPaliva) FROM Udalost  

         WHERE Udalost.CisloSZZO=@Kde AND Udalost.Operace<>'0'); 

       --TEST DOSTATKU PALIVA NA ZÁSOBĚ  

       IF @Kolik>@ZasobaPaliva  

         SET @Kolik=0; 

         ELSE  

           BEGIN 

 SET @TZL=@EmFaktorZdrojeProTZL*@koeficientAP*@Kolik/1000000; 

 SET @SO2=@EmFaktorZdrojeProSO2*@koeficientSiry*@Kolik/1000000; 

 SET @NOx=@EmFaktorZdrojeProNOx*@Kolik/1000000; 

 SET @CO=@EmFaktorZdrojeProCO*@Kolik/1000000; 

 SET @VOC=@EmFaktorZdrojeProVOC*@Kolik/1000000; 

--SPOTŘEBA MUSÍ BÝT ZÁPORNÉ ČÍSLO, ABY SE PAK DALA ZJISTIT SUMOU 

--Z UDALOST.MNOZSTVIPALIVA WHERE UDALOST.CISLOSZZO=@Kde 

 SET @Kolik=@Kolik*-1; 

     END; 

   END          

 WHEN @Typ=‘Sp‘ 

--ZAKLÁDANÁ UDÁLOST PŘÍJMU ZÁSOBY PALIVA 

   THEN 

        BEGIN 

            --NASTAVENÍ PARAMETRŮ 

            SET @IDPaliva = hodnota z formuláře Nová Událost; 

            SET @Kolik  = hodnota z formuláře Nová Událost; 

       END; 

END 

--NEOČEKÁVANÝ TYP UDÁLOSTI   

ELSE  

---NIC NENASTAVOVAT. HODNOTY ZŮSTANOU PŮVODNÍ. 

PRINT (‘Pokus o opravu události nesprávného typu!‘); 

END; 

--KONEC ÚPRAVY PARAMETRŮ 

--NASTAVENÍ PARAMETRŮ VÝKONNÉ ČÁSTI 

DECLARE @topic bit;  

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

SET @Kdo =  

(SELECT IdOpravneneOsoby  

 FROM OpravnenaOsoba  

 WHERE ZamestnanecOEC=@login AND CisloSZZO=@Kde); 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik= 
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(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

  

--VÝKONNÁ ČÁST PROCEDURY 

--KONTROLA, ZDA BĚHEM EDITACE NEDOŠLO KE ZMĚNĚ OBSAHU UDÁLOSTI  

--@KteraTransakce 

IF @CasovaZnamka=(SELECT Razitko FROM Udalost WHERE 

Transakce=@KteraTransakce) 

  BEGIN  

    CASE  

    WHEN @topic=1 OR @vedouciSZZO AND @podnikEnergetik=0 AND @Typ<>‘Pr‘ 

      --jde o správce nebo obsluhu, mohou opravit všechny typy událostí  

      --kromě příjmu zásob 

     BEGIN 

      BEGIN TRANSACTION 

         BEGIN TRY 

           (UPDATE Udalost SET 

            CisloSZZO=@Kde, DatumUdalosti=@Kdy, IDOpravneneOsoby=@Kdo,  

            ZaznamenalZa=@Zastup, TypUdalosti=@Typ, PalivoID=@IDPaliva,   

            MnozstviPaliva=@Kolik, Operace=@Operand, MnozstviTZL=@TZL,  

            MnozstviSO2=@SO2, MnozstviNOx=@NOx, MnozstviCO=@CO,  

            MnozstviVOC=@VOC, TeplotaVenku7=@TMP7, TeplotaVenku14=@TMP14,  

            TeplotaVenku21=@TMP21, TlakPlynu=@Tlak, TeplotaVody=@TMPVody,  

            Poznamka=@Popis 

           WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

         END TRY 

         BEGIN CATCH 

          -- NASTALA CHYBA PRI  AKTUALIZACI UDALOSTI. VRATIT TRANSAKCI A  

          --VYVOLAT VYJIMKU 

          IF @@TRANCOUNT > 0 

          ROLLBACK TRANSACTION; 

          --VYVOLANI VYJIMKY 

          DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

          SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity=ERROR_SEVERITY(); 

          RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

          -- UKONČI VKLÁDÁNÍ 

          RETURN; 

         END CATCH; 

          --VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

          IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

          PRINT 'Vložení nové události probìhlo v poøádku.'; 

          GO 

      END -- KONEC TRANSAKCE 

    END -- KONEC PRVNÍ MOŽNOSTI ROZHODOVACÍHO STROMU 

   WHEN @podnikEnergetik=1 AND @Typ=‘Pr‘ 

      --jde o energetika, mùže zakládat události typu příjmu zásob 

     BEGIN 

      BEGIN TRANSACTION 

       BEGIN TRY 

         (UPDATE Udalost SET 

          CisloSZZO=@Kde, DatumUdalosti=@Kdy, IDOpravneneOsoby=@Kdo,  

          ZaznamenalZa=@Zastup, TypUdalosti=@Typ, PalivoID=@IDPaliva,   

          MnozstviPaliva=@Kolik, Operace=@Operand, MnozstviTZL=@TZL,  

          MnozstviSO2=@SO2, MnozstviNOx=@NOx, MnozstviCO=@CO,  

          MnozstviVOC=@VOC, TeplotaVenku7=@TMP7, TeplotaVenku14=@TMP14,  

          TeplotaVenku21=@TMP21, TlakPlynu=@Tlak, TeplotaVody=@TMPVody,  

          Poznamka=@Popis 

         WHERE Transakce=@KteraTransakce); 

       END TRY 
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       BEGIN CATCH 

       -- NASTALA CHYBA PRI VKLADANI UDALOSTI. VRATIT TRANSAKCI A  

       --VYVOLAT VYJIMKU 

          IF @@TRANCOUNT > 0 

          ROLLBACK TRANSACTION; 

          --VYVOLANI VYJIMKY 

          DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

          SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity=ERROR_SEVERITY(); 

          RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

          -- UKONČI VKLÁDÁNÍ 

          RETURN; 

        END CATCH; 

        --VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

        IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

        PRINT 'Vložení nové události příjmu zásoby paliva proběhlo v  

        pořádku.'; 

          GO 

      END -- KONEC TRANSAKCE 

    END -- KONEC DRUHÉ MOŽNOSTI ROZHODOVACÍHO STROMU  

   ELSE    

     BEGIN 

      PRINT (‘Jde o pokus opravit Událost nepovoleným uživatelem. 

Transakce bude zrušena.‘)   

      ROLLBACK TRANSACTION; 

      --UKONČI VKLÁDÁNÍ 

      RETURN; 

   END 

ELSE PRINT (‘Během editace této události došlo ke změně jejího obsahu. 

Změna nebude provedena!‘; 

END; 

 

PEXyS - zapisNovePalivo 
--ZALOŽENÍ PROMĚNNÝCH A NASTAVENÍ JEJICH DEFAULTNÍCH HODNOT 

DECLARE @login=Zamestnanec.login; 

DECLARE @MalyNazev varchar(15) = ‘‘; 

DECLARE @DlouhyNazev varchar(60) = ‘‘; 

DECLARE @Druh smallint = 0; 

DECLARE @Vyhrev  int = 0; 

DECLARE @ProcentaVody decimal(6,4) = 0; 

DECLARE @ProcentaPopela decimal(6,4) = 0; 

DECLARE @ProcentaSiry_Sp decimal (6,4) = 0; 

DECLARE @ProcentaSiry_S decimal(6,4) = 0; 

DECLARE @PodnikEnergetik bit = False; 

--TENTO PROCES SMÍ PROVÁDĚT POUZE ENERGETIK 

SET @PodnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

IF @PodnikEnergetik=1 

  BEGIN 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @MalyNazev = hodnota z formuláře; 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @DlouhyNazev = hodnota z formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @Druh = hodnota z formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @Vyhrev = hodnota z formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 
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    IF hodnota z formuláře <> null SET @ProcentaVody = hodnota z 

formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @ProcentaPopela = hodnota z 

formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @ProcentaSiry_Sp = hodnota z 

formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @ProcentaSiry_S = hodnota z 

formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

BEGIN TRANSACTION 

  BEGIN TRY 

    (INSERT  INTO Palivo 

     (KratkyNazev, Nazev, DruhPaliva, Vyhrevnost, Wp, Ap, Sp, S) 

      VALUES (@MalyNazev, @DlouhyNazev, @Druh, @Vyhrev, @ProcentaVody,  

      @ProcentaPolepa, @ProcentaSiry_Sp, @ProcentaSiry_S); 

   END TRY 

  BEGIN CATCH 

-- NASTALA CHYBA PRI VKLADANI NOVÉHO PALIVA. VRATIT TRANSAKCI A VYVOLAT  

--VYJIMKU 

     IF @@TRANCOUNT > 0 

     ROLLBACK TRANSACTION; 

     --VYVOLANI VYJIMKY 

     DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

     SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY(); 

     RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

     -- UKONČI VKLÁDÁNÍ 

     RETURN; 

  END CATCH; 

--VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

PRINT 'Vložení nového paliva proběhlo v pořádku.'; 

   GO 

  END 

ELSE 

PRINT (‘Vkládat nové palivo může pouze energetik podniku!‘); 

 

PEXyS - zobrazSeznamUdalosti 
--ZALOŽENÍ PROMĚNNÝCH A NASTAVENÍ JEJICH DEFAULTNÍCH HODNOT 

DECLARE @login=Zamestnanec.login; 

DECLARE @MalyNazev varchar(15) = ‘‘; 

DECLARE @DlouhyNazev varchar(60) = ‘‘; 

DECLARE @Druh smallint = 0; 

DECLARE @Vyhrev  int = 0; 

DECLARE @ProcentaVody decimal(6,4) = 0; 

DECLARE @ProcentaPopela decimal(6,4) = 0; 

DECLARE @ProcentaSiry_Sp decimal (6,4) = 0; 

DECLARE @ProcentaSiry_S decimal(6,4) = 0; 

DECLARE @PodnikEnergetik bit = False; 

--TENTO PROCES SMÍ PROVÁDÌT POUZE ENERGETIK 

SET @PodnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 
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IF @PodnikEnergetik=1 

  BEGIN 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @MalyNazev = hodnota z formuláře; 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @DlouhyNazev = hodnota z formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

    IF hodnota z formuláře <> null SET @Druh = hodnota z formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota        

    IF hodnota z formuláře <> null SET @Vyhrev = hodnota z formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota     

    IF hodnota z formuláře <> null SET @ProcentaVody = hodnota z 

formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota     

    IF hodnota z formuláře <> null SET @ProcentaPopela = hodnota z 

formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota     

    IF hodnota z formuláře <> null SET @ProcentaSiry_Sp = hodnota z 

formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota        

    IF hodnota z formuláře <> null SET @ProcentaSiry_S = hodnota z 

formuláře 

    --jinak se nenastaví nic a použije se defaultní nastavená hodnota 

BEGIN TRANSACTION 

  BEGIN TRY 

    (INSERT  INTO Palivo 

      (KratkyNazev, Nazev, DruhPaliva, Vyhrevnost, Wp, Ap, Sp, S) 

      VALUES (@MalyNazev, @DlouhyNazev, @Druh, @Vyhrev, @ProcentaVody,  

      @ProcentaPolepa, @ProcentaSiry_Sp, @ProcentaSiry_S); 

  END TRY 

  BEGIN CATCH 

  -- NASTALA CHYBA PRI VKLADANI NOVÉHO PALIVA. VRATIT TRANSAKCI A VYVOLAT  

  --VYJIMKU 

     IF @@TRANCOUNT > 0 

     ROLLBACK TRANSACTION; 

     --VYVOLANI VYJIMKY 

     DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

     SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY(); 

     RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

     -- UKONČI VKLÁDÁNÍ 

     RETURN; 

  END CATCH; 

--VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

PRINT 'Vložení nového paliva proběhlo v pořádku.';  GO 

DECLARE @Kde= vybrané CisloSZZO;  

DECLARE @login=Zamestnanec.login; 

DECLARE @topic bit; 

DECLARE @vedouciSZZO bit; 

DECLARE @podnikEnergetik bit; 

DECLARE @manazer bit; 

DECLARE @admin bit; 

DECLARE @eko bit; 

SET @topic=(SELECT Obsluha FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @vedouciSZZO=(SELECT Spravce FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @podnikEnergetik= 

(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @manazer=(SELECT Management FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 
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SET @admin=(SELECT Administrator FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

SET @eko=(SELECT Ekolog FROM Zamestnanec WHERE OEC=@login); 

 

 

 

 

--SEZNAM UDÁLOSTÍ SMÍ JEN OBSLUHA, SPRÁVCE, ENERGETIK A MANAGEMENT 

IF (@topic=1 OR @vedouciSZZO=1 OR @podnikEnergetik=1 OR @manazer=1) AND 

(@Admin=0 OR @Eko=0) 

 BEGIN 

   (SELECT   

     Udalost.Transakce, Udalost.DatumUdalosti,      

     (Zamestnanec.TitulPred+Zamestnanec.Jmeno+Zamestnanec.Prijmeni)  

     AS [Oprávněná osoba], SZZO.Nazev AS NazevZdroje,Udalost.TypUdalosti,  

     Palivo.KratkyNazev, Udalost.MnozstviPaliva, Udalost.Poznamka 

   FROM Udalost 

   LEFT OUTER JOIN Palivo ON Udalost.PalivoID=Palivo.PalivoID 

   LEFT OUTER JOIN SZZO ON SZZO.CisloSZZO=Udalost.CisloSZZO 

   LEFT OUTER JOIN OpravnenaOsoba ON  

       OpravnenaOsoba.IDOpravneneOsoby=Udalost.IDOpravneneOsoby  

   LEFT OUTER JOIN Zamestnanec ON  

       OpravnenaOsoba.ZamestnanecOEC=Zamestnanec.OEC 

   WHERE Udalost.CisloSZZO=@Kde); 

 END 

ELSE PRINT (‘Seznam událostí smí prohlížet oprávnění uživatelé!‘); 

 END 

ELSE 

PRINT (‘Vkládat nové palivo může pouze energetik podniku!‘); 

 

PEXyS - nactiDetailPaliva 
--ZALOŽENÍ PROMĚNNÝCH A NASTAVENÍ JEJICH DEFAULTNÍCH HODNOT 

DECLARE @login=Zamestnanec.login; 

DECLARE @IDPaliva int = ID vybraného paliva 

--TENTO PROCES SMÍ PROVÁDĚT POUZE ENERGETIK 

SET @PodnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

IF @PodnikEnergetik=1 

  BEGIN 

    (SELECT * FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva) 

  END 

ELSE 

PRINT (‘Vkládat nové palivo může pouze energetik podniku!‘); 

 

PEXyS - zobrazSeznamDruhuPaliva 
--ZALOŽENÍ PROMĚNNÝCH A NASTAVENÍ JEJICH DEFAULTNÍCH HODNOT 

DECLARE @login=Zamestnanec.login; 

DECLARE @IDPaliva int = ID vybraného paliva 

--TENTO PROCES SMÍ PROVÁDĚT POUZE ENERGETIK 

SET @PodnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

IF @PodnikEnergetik=1 

  BEGIN 

    (SELECT (CONVERT(varchar(3), Kod)+' | '+Nazev) AS DruhPalivaNazev, 

Kod FROM KodPaliva); 

  END 

ELSE 

PRINT (‘Vkládat nové palivo může pouze energetik podniku!‘); 
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PEXyS -  zapisOpravenePalivo 
--ZALOŽENÍ PROMĚNNÝCH A NASTAVENÍ JEJICH DEFAULTNÍCH HODNOT 

DECLARE @login=Zamestnanec.login; 

DECLARE @ZmenenObsah=int; 

DECLARE IDPalivo int=vybrané PalivaID; 

DECLARE @CasovaZnamka=timestamp; 

SET (SELECT Razitko FROM Palivo WHERE PalivoID=IDPaliva); 

DECLARE @MalyNazev varchar(15) = ‘‘; 

DECLARE @DlouhyNazev varchar(60) = ‘‘; 

DECLARE @Druh smallint = 0; 

DECLARE @Vyhrev  int = 0; 

DECLARE @ProcentaVody decimal(6,4) = 0; 

DECLARE @ProcentaPopela decimal(6,4) = 0; 

DECLARE @ProcentaSiry_Sp decimal (6,4) = 0; 

DECLARE @ProcentaSiry_S decimal(6,4) = 0; 

DECLARE @PodnikEnergetik bit = False; 

--TENTO PROCES SMÍ PROVÁDĚT POUZE ENERGETIK 

SET @PodnikEnergetik=(SELECT Energetik FROM Zamestnanec WHERE 

OEC=@login); 

IF @PodnikEnergetik=1 

  BEGIN 

   --NASTAVENÍ PROMĚNNÝCH PODLE FORMULÁŘE 

   SET @MalyNazev=hodnota z formuláøe; 

   SET @DlouhyNazev = hodnota z formuláøe; 

   SET @Druh = hodnota z formuláøe; 

   SET @Vyhrev = hodnota z formuláøe; 

   SET @ProcentaVody = hodnota z formuláøe; 

   SET @ProcentaPopela = hodnota z formuláøe 

   SET @ProcentaSiry_Sp = hodnota z formuláøe 

   --POKUD UŽIVATEL OPRAVIL ÚDAJE O PALIVU VE FORMULÁŘI, NEBUDE SELECT S  

   --PROMĚNNÝMI ODPOVÍDAT  

   -- PÙVODNÍMU ZÁZNAMU V TABULCE. VÝSLEDNÝ COUNT BUDE 1 -> LZE MÁME CO  

   --OPRAVOVAT. 

   SET @ZmenenObsah= 

   (SELECT COUNT( 

    (SELECT @MalyNazev, @DlouhyNazev , @Druh, @Vyhrev,@ProcentaVody,  

     @ProcentaPopela, @ProcentaSiry_Sp, @ProcentaSiry_S)  

    except  

    (SELECT KratkyNazev, Nazev, DruhPaliva, Vyhrevnost, Wp, Ap, Sp, S  

     FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPaliva) 

    ) 

   ); 

IF @ZmenenObsah=1 

  BEGIN 

   --KONTROLA NA ZMÌNU OBSAHU JINYM UZIVATELEM BÌHEM EDITACE  

   IF @CasovaZnamka=(SELECT Razitko FROM Palivo WHERE PalivoID=@IDPalivo) 

    BEGIN   

     BEGIN TRANSACTION 

      BEGIN TRY 

       (UPDATE Palivo SET KratkyNazev=@MalyNazev, Nazev=@DlouhyNazev,  

        DruhPaliva=@Druh, Vyhrevnost, Wp=@ProcentaVody,  

        Ap=@ProcentaPopela, Sp=@ProcentaSiry_Sp, S=@ProcentaSiry_S) 

      END TRY 
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      BEGIN CATCH 

      --NASTALA CHYBA PRI OPRAVE PALIVA. VRATIT TRANSAKCI A VYVOLAT  

--VYJIMKU 

      IF @@TRANCOUNT > 0 

      ROLLBACK TRANSACTION; 

      --VYVOLANI VYJIMKY 

      DECLARE @ErrMsg nvarchar(4000), @ErrSeverity int; 

      SELECT @ErrMsg= ERROR_MESSAGE(), @ErrSeverity = ERROR_SEVERITY(); 

      RAISERROR(@ErrMsg, @ErrSeverity, 1); 

      -- UKONČI VKLÁDÁNÍ 

      RETURN; 

      END CATCH; 

      --VSE JE OK POTVRDIT TRANSAKCI 

      IF  @@TRANCOUNT>0 COMMIT TRANSACTION END; 

      PRINT 'Oprava paliva probìhla v poøádku.'; 

      GO 

    END 

   ELSE 

    BEGIN 

    PRINT (‘Během editace došlo ke změně obsahu v tabulce! Opravu nelze  

     provést!‘); 

    END 

 ELSE 

   BEGIN 

    PRINT (‘Údaje o palivu jsou totožné, není co opravovat.‘); 

   END 

ELSE 

PRINT (‘Vkládat nové palivo může pouze energetik podniku!‘); 
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Příloha č.62: Sekvenční diagram – práce s třídou Revize 
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Příloha č.63: Sekvenční diagram – práce třídou Kontrola 
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Příloha č.64: Diagram tříd modulu souhrnné provozní evidence 
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Příloha č.65: Sekvenční diagram – práce s třídou Zamestnanec 
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Příloha č.66: Sekvenční diagram – práce s třídou Provozovatel 
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Příloha č.67: Sekvenční diagram – práce s třídou Provozovna 
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Příloha č.68: Sekvenční diagram – práce s třídou SPE 
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