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Abstrakt 

V diplomové práci je popsán proces tvorby distribuovaného informačního systému pro neziskovou 
organizaci Modrý kříž. Organizace pracuje se závislými na alkoholu, návykových látkách 
a patologickém hráčství. Cílem práce je vytvořit informační systém a datový sklad na základě 
požadavků zaměstnanců organizace. 
 

 
 
 
 

Abstract 

In this diploma thesis there is described creation process of distributed information system for 
nonprofit organization Modrý kříž. Organization works with people addicted to alcohol, addictive 
substances and pathological gambling. The aim of diploma thesis is to create information system and 
data warehouse based on the requirements employees of the organization. 
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1. Úvod 

Modrý kříž v České republice o.s. je organizace (dále jen MK), která má celkem 6 poraden 
v Moravskoslezském a Zlínském kraji. MK je nestátní, neziskovou organizací pracující s osobami 
závislými na alkoholu, jiných návykových látkách a patologickém hráčství. Jelikož se jedná 
o neziskovou organizaci, nemá dostatek financí na pořízení profesionálního informačního systému. 
V rámci jejich působnosti je nutné evidovat informace o budoucích i stávajících klientech, 
zaměstnancích a jejich vzájemnou intervenci. Dále má organizace za povinnost posílat v pravidelných 
intervalech statistiky, které jsou zasílány z centrální pobočky v Českém Těšíně. 

V rámci diplomové práce bylo nutné vytvořit informační systém, který bude splňovat všechny 
povinnosti dané zákonem a zároveň usnadní práci zaměstnanců organizace. Systém bylo nutné 
vytvořit jako distribuovaný, aby manažer organizace mohl pracovat s údaji z jednotlivých poboček. 
Práce obsahuje postup analýzy, návrhu, implementace a samotného provozu informačního systému. 
V druhé části práce je popsán postup vytvoření datového skladu a výstupů. Při práci jsem využila 
metodik a postupů, které naleznete v literatuře [1] - [7]. 
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2. Zadání informačního systému 

Tato kapitola obsahuje zadání dané zákazníkem a všechna další doplnění, vyplývající z opakovaných 
konzultací s pracovníky MK a emailové korespondence. 

2.1 Funkční požadavky 

Současný stav evidence v MK je řešen jako evidence v papírové formě. Informace o klientech 
a jednání s nimi jsou uloženy ve složkách. Statistiky, jež je nutné odevzdávat v rámci kontroly státem, 
jsou ručně počítány pracovníky. 

Systém bude sloužit k udržování a zpracování dat v pobočkách MK i v řídicí pobočce a k evidenci 
informací o klientech a jednání s nimi. Bude obsahovat funkce k výpočtu statistik a povinných hlášení 
dané státem.  

Bude evidovat klienty, zájemce o službu, zaměstnance a jejich vzájemnou intervenci a bude rozdělen 
na podsystémy podle služeb nabízených organizací. Jsou to služby Odborné sociální poradenství (dále 
OSP) a Služby následné péče (dále SNP). Systém musí být distribuovaný, tedy data z poboček musí 
být posílána do centra organizace, kde budou z dat vytvářeny statistiky. Další funkcí systému bude 
vytvoření (generování) formulářů, které se zakládají do složek klientů. 

 Důležité body podsystémů (cíle): 

• evidence zájemců o službu a klientů 

• evidence záznamů z jednání se zájemci a klienty 

• evidence pracovníků – zaměstnanců a jejich vazeb na zájemce a klienty 

• výstupy – statistiky, výpisy 

• generování vybraných formulářů 

Uživatelé systému 

Se systémem budou pracovat pouze zaměstnanci organizace. Systém bude obsahovat tři typy 
uživatelů. První je manažer, jež má přístup ke statistikám a datům ve všech pobočkách. Druhou rolí 
je vedoucí pobočky, jež má přístup ke statistikám konkrétní pobočky a datům všech pracovníků. 
Vedoucí má na starosti také evidenci smluv s klienty. Posledním typem je zaměstnanec, 
jenž je řadovým zaměstnancem organizace a má přístup pouze k datům klientů. Navíc má právo zápisu 
pouze u dat spojených s klientem (v případě individuálního plánu a mapování potřeb), který jedná 
s tímto konkrétním zaměstnancem (zaměstnanec, jenž je ke klientovi přidělen). 

Vstupy systému 

Následuje soupis entit a jejich atributů, který byl dodán zákazníkem. Zájemce o službu se stává 
klientem v den podpisu smlouvy. Platí, že osoba může mít v určitou dobu podepsánu pouze jednu 
smlouvu. 

U zájemců je nutné evidovat: jméno, příjmení, případně anonymní značku, pohlaví zájemce 
(muž/žena), typ zájemce (uživatel, rodinný příslušník, blízká osoba), typ závislosti (alkohol, 
gamblerství, drogy, kombinovaná závislost), kdo zájemci Poradnu doporučil (psychiatr, psychiatrická 
léčebna, praktický lékař, osobní doporučení, webové stránky, letáky, jiné), bydliště zájemce, 
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zda je zájemce zaměstnán (ano, ne), odmítnutí zájemce (ano, ne), pokud ANO, pak důvod odmítnutí. 

U jednání se zájemcem je nutné evidovat: zda se jedná o kontakt (osobní, telefonický, emailový, 
psaný) nebo intervenci (osobní, telefonickou, emailovou, psanou), obsah jednání, poskytnuté výkony 
ze strany pracovníků (sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, pomoc při uplatňování práv), datum jednání, jméno pracovníka Poradny, 
který se zájemcem jednal, doba jednání. 

U klientů je nutné evidovat: jméno, příjmení, případně anonymní značku (anonymní značka může být 
jen u klientů ve službě OSP, ve službě SNP už klient nesmí být dle zákona anonymní), pohlaví 
zájemce (muž/žena), datum uzavření smlouvy, datum ukončení smlouvy, evidenční číslo klienta, 
jednorázové poradenství (ano, ne - pouze u služby OSP, u služby SNP se nevyskytuje), typ zájemce 
(uživatel, rodinný příslušník, blízká osoba - u SNP je klientem pouze UŽIVATEL), typ závislosti 
(alkohol, gamblerství, drogy, kombinovaná závislost), kdo zájemci Poradnu doporučil (psychiatr, 
psychiatrická léčebna, praktický lékař, osobní doporučení, webové stránky, letáky, jiné), bydliště 
klienta, zda je klient zaměstnán (ano, ne). 

U jednání s klientem je nutné evidovat: zda se jedná o kontakt (osobní, telefonický, emailový, psaný) 
nebo intervenci (osobní, telefonickou, emailovou, psanou), poskytnuté výkony ze strany pracovníků 
(sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc 
při uplatňování práv), zda se jednalo o individuální jednání s klientem nebo skupinovou terapii, zda 
měl sebou klient doprovod (někdo z rodiny, kamarád, …), obsah jednání, datum jednání, jméno 
pracovníka Poradny, který s klientem jednal, doba jednání. 

U zaměstnance je nutné evidovat: jméno, příjmení, typ pracovníka (sociální pracovnice, terapeut) 

Výstupy systému 

Systém bude poskytovat výstupy ve formě pracovních sestav a ve formě požadovaných statistik 
a formulářů (viz přílohy [A] - [F]). Následuje seznam výstupů: smlouvy s klienty, individuální plány, 
mapování a dodatky ke smlouvám. 

Funkce systému 

V následující tabulce jsou uvedeny události, na které bude systém reagovat a jeho reakci. 

Událost Akce systému Aktér  

Evidence zaměstnance Přidání/Úprava/Archivace entity 
 
Změna hesla/Statistika/Přehled/Detail 

Vedoucí pobočky, 
Manažer 
Zaměstnanec 

Evidence klienta Přidání/Úprava/Archivace entity/Statistika 
Přehled/Detail/Pořadník/Odstranění 

Zaměstnanec 

Evidence skupin Přidání/Úprava/Archivace entity skupina_z 
Přidání/Úprava/Archivace entity skupina_k 
Přehled/Detail/Odstranění 

Vedoucí pobočky 
Zaměstnanec 

Evidence jednání Přidání/Úprava/Odstranění entity 
Přehled/Detail 

Zaměstnanec 
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Evidence smlouvy Přidání/Úprava/ 
Prodloužení smlouvy (entita prodloužení) 
Přehled/Detail 

Vedoucí pobočky 
 
Zaměstnanec 

Evidence mapování Přidání/Úprava/Odstranění entity 
Přehled/Detail 

Zaměstnanec 

Evidence plánu Přidání/Úprava/Odstranění entity 
Přehled/Detail/Zhodnocení 

Zaměstnanec 

Evidence formuláře Přidání/Úprava/Odstranění entity Manažer 

Evidence číselníku Přidání/Úprava/Odstranění položky v entitách 
Typ_zavislosti, Typ_sluzby, Typ_osoby, Typ_doporuceni, 
Typ_zamestnance, Druh_jednani, Typ_kontaktu, 
Typ_vykonu 

Manažer 

Statistiky pobočky Přehled statistik pro danou pobočku Vedoucí pobočky, 
Manažer 

Celkové statistiky Přehled celkových statistik organizace Manažer 

Tabulka č. 2.1: Funkce systému 

Use Case diagram 

Na následujícím obrázku jsou znázorněny uživatelé systému a funkce, se kterými pracují.  

Obrázek č. 2.1: Use Case diagram 
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Okolí systému 

Na následujícím grafu je zobrazeno okolí systému – jeho zdroje a cíle dat. Základním zdrojem dat 
je klient a zaměstnanec. Pracovní sestavy jsou určeny pro zaměstnance a klienty, statistiky jsou určeny 
pro manažera, vedoucí poboček a stát. 

Obrázek č. 2.2: Okolí systému 

2.1.2 Nefunkční požadavky 

Přístup do systému musí být zabezpečený a musí být vyžadovaná autentizace. Technické zázemí 
organizace není značné, proto by systém měl fungovat na jednoduché bázi s minimální potřebou 
údržby.  
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3. Analýza IS 

Na základě zadání byla zpracována analýza IS. Tato analýza byla postupně přeměňována na základě 
schůzek se zákazníkem, které probíhaly každých 14 dní po dobu půl roku. 

3.1 Datová analýza 

V rámci datové analýzy jsem vytvořila entity, do kterých se budou ukládat informace o osobách, 
zaměstnancích a jednáních ve strukturované i nestrukturované (souvislý text) podobě. Entity Typ 
závislosti, Typ služby, Typ osoby, Typ doporučení, Typ zaměstnance, Druh jednání, Typ kontaktu 
a Typ výkonu jsou číselníky. Entita Formulář obsahuje databázi formulářů, které lze použít při 
interakci s osobou (zájemcem o služby či klientem) organizace. 

3.1.1 ER Diagram 

Následující diagramy představují použité entity v systému a jejich vzájemné vztahy. Systém samotný 
musí být víceúrovňový. První úroveň představuje centrála organizace, v případě našeho programu 
varianta s funkcemi pro manažera jako jsou výpočet celkových statistik a evidence číselníků. Druhou 
úroveň představují jednotlivé pobočky, jejichž entity jsou použity pro výpočet statistik dostupných 
na vyšší úrovni. Entity jsou barevně rozlišeny: zelené - číselníky, modré - základní tabulky, žluté - 
vazební tabulky a oranžové - statistiky. 

Obrázek č. 3.1: ER diagram pobočky 

Na dalším obrázku jsou vykresleny entity využité v manažerské části, jež jsou vyplněny pomocí entit 
pobočky. 
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Obrázek č. 3.2: ER diagram centrály - statistiky pobočky 

První diagram obsahuje statistiky pobočky. Tyto statistiky budou přístupné pouze pro vedoucí 
konkrétních poboček. Manažer bude mít přístupné veškeré statistiky pro všechny pobočky a navíc 
i celkovou statistiku, jež je znázorněna na druhém ER diagramu. 

Obrázek č. 3.3 ER diagram centrály - statistiky celkové 
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V rámci svého informačního systému počítám i s úrovní celorepublikovou, proto jsou celkové 
statistiky identifikovatelné podle manažera organizace.  

3.1.2 Lineární zápis entit 

Lineární zápis entit obsahuje vždy název entity napsaný kurzívou. Následuje primární klíč 
zaznamenaný tučně. Cizí klíče jsou zvýrazněny podtržením. 

Klient: id_klienta, id_zavislosti, id_sluzby, id_typ_k, id_doporuceni, id_zamestnance, 
datum_narozeni, spisova_znacka, jmeno, prijmeni, anon, pohlavi, mesto, ulice, cislo_p, psc, 
zamestnani, datum_vytv, telefon, email, zdrav_anam, lekar, souhlas, osoba_souhlas, heslo_souhlas, 
odmitnuti, duvod_odmitnuti, poznamky, stav_k 

Zamestnanec: id_zamestnance, id_typ_z, id_pobocky, jmeno, prijmeni, login, heslo 

Jednani: id_jednani, id_klienta, id_skupiny_k, id_skupiny_z, id_zamestnance, id_kontaktu, 
datum_jed, cas_jed, prubeh, poznamky 

Smlouva: id_smlouvy, id_klienta, id_zamestnance, id_jednani, datum_uzavreni_s, datum_ukonceni_s, 
jednorazove_ por, stav_s, poznamky 

Prodlouzeni: id_prodlouzeni, c_smlouvy, datum_uzavreni, datum_ukonceni_nove, poznamky 

Mapovani potreb: id_mapovani, id_klienta, id_zamestnance, id_jednani, datum_zahajeni, 
datum_ukonceni, potreba_1, potreba2, potreba3, potreba_4, potreba_5, potreba_6, potreba_7, jine, 
poznamky 

Individualni plan: id_planu, id_klienta, id_zamestnance, id_jednani, datum_sestaveni, 
datum_zhodnoceni, hlavni_c, podcile, potreby, podpora, dohoda, spoluprace, uspech, neuspech, 
prekazky, plan_b, poznamky 

Clen_K: id_skupiny_k, id_klienta 

Clen_Z: id_skupiny_z, id_zamestnance 

Vykonal: id_jednani, id_vykonu 

Skupina_K: id_skupiny_k, datum_v, nazev_s, archiv 

Skupina_Z: id_skupiny_z, datum_v, nazev_s, archiv 

Nepritomnost: id_jednani, id_klienta, omluven, duvod 

Typ_zavislosti: id_zavislosti, nazev   

Typ_sluzby: id_sluzby, nazev, zkratka 

Typ_klienta: id_typ_k, nazev    

Typ_doporuceni: id_doporuceni, nazev 

Typ_zamestnance: id_typ_z, nazev  

Typ_kontaktu: id_kontaktu, nazev 

Typ_vykonu: id_vykonu, nazev 

Formular: id_formulare, nazev, cesta, tisk 
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Organizace: id_organizace, id_zamestnance, nazev 

Pobocka: id_pobočky, nazev 

Statistika_p_zak: id_statistiky_p, id_pobocky, id_sluzby, rok, mesic, prvni_k, pocet_kl, pocet_je, 
kontakt, int_a, int_b, int_c, int_d, skup_int 

Statistika_p_zav: id_statistiky_p_zav, id_pobocky, id_sluzby, id_zavislosti, pocet, rok, mesic 

Statistika_p_dop: id_statistiky_p_d, id_pobocky, id_sluzby, id_doporuceni, pocet, rok, mesic 

Statistika_p_zam: id_statistiky_p_zam, id_pobocky, id_sluzby, pocet_ano, pocet_ne, pocet_o, rok, 
mesic 

Statistika_p_mes: id_statistiky_p_m, id_pobocky, id_sluzby, mesto, pocet, rok, mesic 

Statistika_p_vyk: id_statistiky_p_v, id_pobocky, id_sluzby, id_vykonu, pocet, rok, mesic 

Statistika_c_zak: id_statistiky, id_organizace, id_sluzby, rok, mesic, prvni_k, pocet_kl, pocet_je, 
kontakt, int_a, int_b, int_c, int_d, skup_int 

Statistika_c_zav: id_statistiky_zav, id_organizace, id_sluzby, id_zavislosti, pocet, rok, mesic 

Statistika_c_dop: id_statistiky_d, id_organizace, id_sluzby, id_doporuceni, pocet, rok, mesic 

Statistika_c_zam: id_statistiky_zam, id_organizace,  id_sluzby, pocet_ano, pocet_ne, pocet_o, rok, 
mesic 

Statistika_c_mes: id_statistiky_m, id_organizace,  id_sluzby, mesto, pocet, rok, mesic 

Statistika_c_vyk: id_statistiky_v, id_organizace,  id_sluzby, id_vykonu, pocet, rok, mesic 

3.1.3 Lineární zápis vztahů 

U lineárních vztahů N:N jsem vytvořila vazební tabulku, která tento vztah implementuje. Jedná 
se o vztahy mezi klientem a skupinou (tabulka Clen_K), zaměstnancem a skupinou (tabulka Clen_Z) 
a výkonem a jednáním (tabulka Vykonal). Vztahy v manažerské části informačního systému nejsou 
v tomto zápise uvedeny. 

Je přidělen (Klient, Zaměstnanec)   N:1 

Je členem (Klient, Skupina_K)   N:N 

Je členem (Zaměstnanec, Skupina_Z)  N:N 

Nepřítomen (Klient, Jednání)   N:N 

Účastní se  (Skupina_Z, Jednání)   1:N 

Účastní se  (Skupina_K, Jednání)   1:N 

Účastní se  (Klient, Jednání)   1:N 

Vede   (Zaměstnanec, Jednání)   1:N 

Zahrnuje  (Jednání, Smlouva)   1:N 

Zahrnuje  (Jednání, Mapování potřeb)  1:N 

Zahrnuje  (Jednání, Individuální plán)  1:N 
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Je závislá (Klient, Typ_závislosti)   N:1 

Využívá (Klient, Typ_služby)   N:1 

Je typu  (Klient, Typ_osoby)   N:1 

Doporučil (Klient, Typ_doporučení)  N:1 

Na pozici (Zaměstnanec, Typ_zaměstnance)  N:1 

Typu   (Jednání, Typ_kontaktu)  N:1 

Vykonáno (Jednání, Typ_vykonu)   N:N 

Vyplněn (Smlouva, Formulář)   N:1 

Prodloužena (Smlouva, Prodloužení)   1:N 

3.1.4 Datový slovník 

V tabulkách níže jsou uvedeny jednotlivé entity, jejich atributy a vlastnosti atributů. Tabulky statistik 
celkových a jedné pobočky obsahují stejné entity a atributy, proto jsou v datovém slovníku uvedeny 
pouze statistiky jedné pobočky.  

Klient 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_klienta Int  PK N Y  

id_zavislosti Int  FK N Y  

id_sluzby Int  FK N Y  

id_typ_k Int  FK N Y  

id_doporuceni Int  FK N Y  

id_zamestnance Int  FK N Y Přidělený zaměstnanec 

datum_narozeni Date  N Y N  

spisova_znacka Varchar 21 N Y Y 
Vyplní se v případě podpisu 

smlouvy 

jmeno Varchar 30 N Y N 

prijmeni Varchar 50 N Y N 

anon Varchar 50 N Y N 

anon2 Varchar 50 N Y N 

Nesmí nastat případ, kdy jsou 
nulové všechny tyto položky. 

pohlavi Varchar 1 N N N  

mesto Varchar 30 N Y N  

ulice Varchar 50 N Y N  

cislo_p Varchar 10 N Y N  

psc Int 5 N Y N  
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zamestnani Int 1 N N N 
0 = nevím, 1 = zaměstnán,  

2 = nezaměstnán 

datum_vytv Date  N N N 
datum vytvoření = první 

kontakt 

telefon Int  N Y N  

email Varchar 50 N Y N  

zdrav_anam Varchar 200 N Y N  

lekar Varchar 100 N Y N  

souhlas Boolean  N Y N 
true - souhlasí s podáváním 

informací 

osoba_souhlas Varchar 100 N Y N povolen souhlas pro 

heslo_souhlas Varchar 50 N Y N heslo pro podání informací 

odmitnuti Boolean  N N N  

duvod_odmitnuti Varchar 100 N Y N  

poznamky Varchar 200 N Y N  

stav_k Int 1 N N Y 
vytvořen = 0, pořadník = 1,  

klient = 2, odmítnut = 3,  
archiv = 4 

Tabulka č. 3.1: Entita Klient 

Zaměstnanec 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_zamestnance Int  PK N Y  

id_pobocky Int  FK N Y  

id_typ_z Int  FK N Y  

jmeno Varchar 30 N N N  

prijmeni Varchar 50 N N Y  

login Varchar 20 N N N  

heslo Varchar 50 N N N uchováno v md5 

archiv Boolean  N N N 
false = nearchivován, 

true = archivován 

Tabulka č. 3.2: Entita Zaměstnanec 
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Člen_K 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_klient Int  FK N Y může být pouze osoba ve 
stavu klient 

id_skupiny_k Int  FK N Y  

Tabulka č. 3.3: Entita Člen_K 

Člen_Z 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_zamestnance Int  FK N Y  

id_skupiny_z Int  FK N Y  

Tabulka č. 3.4: Entita Člen_Z 

Vykonal 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_jednani Int  FK N Y  

id_vykonu Int  FK N Y  

Tabulka č. 3.5: Entita Vykonal 

Nepřítomnost 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_klienta Int  FK N Y  

id_jednani Int  FK N Y  

omluven Boolean  N N N true - omluven,  
false - neomluven 

duvod Varchar  30 Y N  

Tabulka č. 3.6: Entita Nepřítomnost 

Skupina_K 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_skupiny_k Int  PK N Y  

datum_v Date  N N N datum vytvoření 

nazev_s Varchar 30 N N Y  

archiv Boolean  N N Y 
false - nearchivována, 

true - archivována 

Tabulka č. 3.7: Entita Skupina_K 
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Skupina_Z 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_skupiny_z Int  PK N Y  

datum_v Date  N N N datum vytvoření 

nazev_s Varchar 30 N N Y  

archiv Boolean  N N Y 
false - nearchivována, 

true- archivována 

Tabulka č. 3.8: Entita Skupina_Z 

Typ_Závislosti 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_zavislosti Int  PK N Y  

nazev Varchar 60 N N Y  

Tabulka č. 3.9: Entita Typ_Závislosti 

Jednání 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_jednani Int  PK N Y  

id_klienta Int  FK Y Y 

id_skupiny_k Int  FK Y Y 

Nesmí nastat případ, kdy 
jsou nulové obě položky. 

id_zamestnance Int  FK Y Y 

id_skupiny_z Int  FK Y Y 

Nesmí nastat případ, kdy 
jsou nulové obě položky. 

id_kontaktu Int  FK N Y  

id_druh_j Int  FK N Y  

datum_jednani Date  N N Y  

cas_jednani Int  N N N v minutách 

prubeh Varchar 4000 N Y N  

poznamky Varchar 200 N Y N  

Tabulka č. 3.10: Entita Jednání 

Smlouva 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

c_smlouvy Int  PK N Y  

id_klienta Int  FK N Y  

id_zamestnance Int  FK N Y  
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id_jednani Int  FK N Y  

datum_uzavreni_s Date  N N Y  

datum_ukonceni_s Date  N N Y  

jednorazove_p Boolean  N N N false - nebylo uplatněno 
true - bylo uplatněno 

stav_s Int 1 N N Y probíhající = 0,  
prodloužená = 1,   

ukončena = 2 

poznamky Varchar 200 N Y N  

Tabulka č. 3.11: Entita Smlouva 

Prodloužení 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_prodlouzeni Int  PK N Y  

c_smlouvy Int  FK N Y  

datum_uzavreni Date  N N Y  

datum_ukonceni_nove Date  N N Y  

poznamky Varchar 200 N Y N  

Tabulka č. 3.12: Entita Prodloužení 

Mapování potřeb 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_mapovani Int  PK N Y  

id_klienta Int  FK N Y  

id_zamestnance Int  FK N Y  

id_jednani Int  FK N Y  

datum_zahajeni Date  N N Y  

datum_ukonceni Date  N Y Y  

potreba_1 Varchar 600 N Y N bydlení 

potreba_2 Varchar 2000 N Y N vzdělaní a práce 

potreba_3 Varchar 1000 N Y N finance 

potreba_4 Varchar 3000 N Y N zdravi 

potreba_5 Varchar 3000 N Y N sociální vztahy 

potreba_6 Varchar 1000 N Y N volný čas 

potreba_7 Varchar 600 N Y N hodnoty 
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jine Varchar 300 N Y N  

ukoncen Boolean  N N N 
false = probíhá,  
true = ukončen 

poznamky Varchar 200 N Y N  

Tabulka č. 3.13: Entita Mapování potřeb 

Individuální plán 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_planu Int  PK N Y  

id_klienta Int  FK N Y  

id_zamestnance Int  FK N Y  

id_jednani Int  FK N Y  

datum_sestaveni Date  N N Y  

datum_zhodnoceni Date  N Y Y  

hlavni_c Varchar 150 N Y N hlavní cíl 

podcile Varchar 300 N Y N 3 podcíle 

potreby Varchar 300 N Y N  

podpora Varchar 300 N Y N nabídnutá 

dohoda Varchar 1000 N Y N o naplánovaných krocích 

spoluprace Varchar 300 N Y N zhodnocení 

uspech Varchar 500 N Y N  

neuspech Varchar 300 N Y N  

prekazky Varchar 300 N Y N  

plan_b Varchar 300 N Y N další spolupráce 

zhodnocen Boolean  N N N 
false = probíhá,  

true = zhodnocen 

poznamky Varchar 200 N Y N  

Tabulka č. 3.14: Entita Individuální plán 

Typ_Služby 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_sluzby Int  PK N Y  

nazev Varchar 50 N N N  

zkratka Varchar 3 N N Y  

Tabulka č. 3.15: Entita Typ_Služby 
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Typ_Klienta 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_typ_k Int  PK N Y  

nazev Varchar 30 N N Y  

Tabulka č. 3.16: Entita Typ_Klienta 

Typ_Zaměstnance 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_typ_z Int  PK N Y  

nazev Varchar 30 N N Y  

Tabulka č. 3.17: Entita Typ_Zaměstnance 

Typ_Doporučení 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_doporuceni Int  PK N Y  

nazev Varchar 30 N N Y  

Tabulka č. 3.18: Entita Typ_Doporučení 

Typ_Kontaktu 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_kontaktu Int  PK N Y  

nazev Varchar 30 N N Y  

Tabulka č. 3.19: Entita Typ_Kontaktu 

Typ_Výkonu 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_vykonu Int  PK N Y  

nazev Varchar 50 N N Y  

Tabulka č. 3.20: Entita Typ_Výkonu 

Formulář 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_formulare Int  PK N Y  

nazev Varchar 50 N N Y  

cesta Varchar 100 N N N cesta k souboru s 
formulářem 

tisk Boolean  N N N true - okamžitý tisk 

Tabulka č. 3.21: Entita Formulář 
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Organizace 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_organizace Int  PK N Y  

id_zamestnance Int  FK N N  

nazev_o Varchar 50 N N Y název organizace 

Tabulka č. 3.22: Entita Organizace 

Pobočka 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_pobocky Int  PK N Y  

nazev Varchar 30 N N Y  

zkratka Varchar 6 N N N  

url Varchar 50 N N N  

Tabulka č. 3.23: Entita Pobočka 

Statistika_p_zak 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_stat_p_zak Int  PK N Y  

id_pobocky Int  FK N Y  

id_sluzby Int  FK N Y  

rok Int  N N Y  

mesic Int  N N Y  

prvni_k Int  N N N počet prvních kontaktů 

pocet_kl Int  N N N počet nových klientů v 
měsíci 

pocet_je Int  N N N počet jednání v měsíci 

kontakt Int  N N N počet jednání do 30 min. 

int_a Int  N N N počet jednání 30 - 60 min. 

int_b Int  N N N počet jednání 60 - 90 min. 

int_c Int  N N N počet jednání 90 - 120 min. 

int_d Int  N N N počet jednání nad 120 min. 

skup_int Int  N N N počet skupinových jednání 

Tabulka č. 3.24: Entita Statistika pobočky základní 
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Statistika_p_vyk 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_stat_p_vyk Int  PK N Y  

id_sluzby Int  FK N Y  

id_pobocky Int  FK N Y  

id_vykonu Int  FK N Y doporučení - id_doporuceni 
u doporučení null = yes 
závislost - id_zavislosti  

rok Int  N N Y  

mesic Int  N N Y  

pocet Int  N N N závislost, doporučení - 
počet u nových klientů 

Tabulka č. 3.25: Entita Statistika pobočky výkony, doporučení a závislosti 

Statistika_p_zam 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_stat_p_zam Int  PK N Y  

id_sluzby Int  FK N Y  

id_pobocky Int  FK N Y  

rok Int  N N Y  

mesic Int  N N Y  

pocet_a Int  N N N počet zaměstnaných 
nových klientů 

pocet_n Int  N N N počet nezaměstnaných 
nových klientů 

pocet_o Int  N N N počet nových klientů bez 
uvedení zaměstnanosti 

Tabulka č. 3.26: Entita Statistika pobočky zaměstnání 
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Statistika_p_mes 

Název Typ Velikost Klíč Null Index Poznámka 

id_stat_p_mes Int  PK N Y  

id_sluzby Int  FK N Y  

id_pobocky Int  FK N Y  

rok Int  N N Y  

mesic Int  N N Y  

pocet Int  N N N počet nových klientů 

mesto Varchar 30 N N N místo bydliště nových 
klientů 

Tabulka č. 3.27: Entita Statistika pobočky města 

3.2 Funkční analýza 

V této podkapitole naleznete podrobný popis veškerých funkcí systému a jejich vzájemných 
návazností.  

3.2.1 Kontextový diagram 

Obrázek č. 3.4: Kontextový diagram 

3.2.2 DF diagramy a minispecifikace 

V následujících odstavcích jsou popsány funkce systému pomocí DF diagramů a minispecifikací. 
V rámci specifikace „Zobraz hlášení“ je popsána funkce zobrazující hlášení pro uživatele, 
která je používaná v dalších minispecifikacích. 



 

20 
 

0. úroveň 

Obrázek č. 3.5: DF diagram 0. úrovně 

1. úroveň 

V jednotlivých minispecifikacích užívám značení: Tučně jsou názvy funkcí, Podtržení je použito 
u názvu minispecifikací, kurziva u položek formulářů, hlášení a zobrazení a tučná kurziva 
u globálních proměnných. 

0. Spuštění programu 

0.0. Přihlášení uživatele 

1. Zobraz Přihlašovací formulář. 

Obrázek č. 3.6: Přihlašovací formulář 

2. Uživatel vyplní Přihlašovací formulář. 
3. Ověř, zda vyplněné hodnoty Uživatel je Heslo odpovídají hodnotám Zamestnanec.login 

a Zamestnanec.heslo v tabulce Zamestnanec. 
4. Pokud existuje odpovídající záznam, pak do globální proměnné Jmeno vyplň hodnoty 
Zamestnanec.jmeno a Zamestnanec.Prijmeni ze záznamu v tabulce Zamestnanec a do globální 
proměnné ID vyplň hodnotu Zamestnanec.id_zamestnance z téhož záznamu. Následně vyplň 
do globální proměnné Pobocka hodnotu Pobocka.nazev záznamu, pro který platí Pobocka.id_pobocky 
== Zamestnanec.id_pobocky a do proměnné Pobocka_id hodnotu Zamestnanec.id_pobocky, pokračuj 
na 6. krok.  
5. Pokud odpovídající záznam neexistuje, pak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nesprávně 
vyplněný uživatel a heslo“).   
6. Do globální proměnné Datum vlož aktuální datum. 
7. Zobraz úvodní obrazovku se základním menu. 
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Obrázek č. 3.7: Základní menu - pro zaměstnance 

8. Uživatel zvolí jednu z funkcí v menu. 
9. Pokud zvolí jednu z funkcí Nový záznam, Přehled, Archiv, Pořadník nebo Statistika pobočky, 
vlož do globální proměnné TypSluzbyId hodnotu Typ_sluzby.id a do TypSluzby hodnotu 
Typ_sluzby.nazev podle volby uživatele a pokračuj na krok 10. 
10. Podle zvolené funkce vyvolej funkci: 
 a) Nový záznam - Osoba vyvolej funkci 1.1. Vytvoření klienta. 
 b) Nový záznam - Skupina vyvolej funkci 2.1. Vytvoření skupiny_k. 
 c) Přehled - Osob vyvolej funkci 1.4. Přehled klientů 
 d) Přehled - Skupin vyvolej funkci 2.4. Přehled skupin_k. 
 e) Pořadník - vyvolej funkci 1.7. Pořadník klientů. 
 f) Archiv - Osob vyvolej funkci 1.6. Archiv klientů. 
 g) Archiv - Skupin vyvolej funkci 2.6. Archiv skupin_k 
 h) Statistiky - pobočky vyvolej funkci 8.1. Statistika Pobočky – Výpis statistik. 
 i) Tisk Formulářů - vyvolej funkci 9.4. Přehled formulářů. 
 j) Změna hesla - vyvolej funkci 7.5. Změna hesla. 
 k) Celkové statistiky - vyvolej funkci 11.1. Celkové statistiky - Výpis statistik (přístupné 
pouze  zaměstnanci, u kterého zamestnanec.id_typ_z == 1). 
 l) Přehled zaměstnanců - vyvolej funkci 7.4. Přehled zaměstnanců. (přístupné pouze 
 zaměstnanci, u kterého zamestnanec.id_typ_z == 2). 

0.1. Zobraz hlášení (retezec) 

1. Zobraz hlášení, kde bude vyplněna hodnota proměnné řetězec. 

 

 

 

 

Obrázek č. 3.8: Hlášení - př. volání funkce Zobraz hlášení („Přesunutí klienta do archivu“) 
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1. Evidence klientů 

Obrázek č. 3.9: DF diagram 1. úrovně - Evidence klientů 

1.1. Vytvoření klienta 

a) Služba OSP 

1. Zobraz formulář pro vytvoření nového klienta 

Obrázek č. 3.10: Formulář - Vytvoření klienta 
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2. Uživatel vyplní položky formulář a odešle formulář. 
3. Zkontroluj, zda je vyplněná povinná položka Pohlaví. Následně zkontroluj, zda jsou vyplněny 
položky Jméno, Příjmení nebo Anonym. Pokud některá z položek chybí, vyvolej funkci 0.1. Zobraz 
hlášení („Chybí povinné údaje!“) a vrať se ke kroku 1. 
4. Pokud jsou vyplněny položky Jméno a Příjmení, pak zkontroluj, zda obě hodnoty neobsahují 
nedovolené znaky a numerické znaky. Pokud obsahují, vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Jméno 
a příjmení klienta musí obsahovat jen abecední znaky!“) a vrať se ke kroku 1. 
5. Pokud je vyplněna položka Anonym, pak vytvoř anonymní značku podle následujícího předpisu: 
Zporadi_zajemceMestoOSPAnonym, kde: 
  poradi_zajemce je pořadí osoby v rámci služby  
  mesto je město, ze kterého osoba pochází 
  anonym je vyplněné anonymní označení 
6. Pokud jsou vyplněny položky, zkontroluj jejich formát: 
  a) Město neobsahuje numerické znaky  
  b) ČP neobsahuje znaky abecedy  
  c) Email splňuje předpis X@X.X  
  d) Telefon obsahuje výhradně numerické znaky  
  e) Ulice neobsahuje nedovolené znaky, 
jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání některé z položek!“) a vrať se ke kroku 
jedna.   
7. Vyplň do položky id_zamestnance hodnotu ID zaměstnance, který je přihlášen do systému.  
8. Vyplň Datum do položky datum_vytv. 
9. Vygeneruj jednoznačné id_klienta. 
10. Doplň do položky id_sluzby hodnotu služby OSP. 
11. Pokud platí, že položka Odmitnuti = true, pak vlož do položky stav_k hodnotu 3 (odmítnut). 
12. Pokud platí, že položka Pořadník = true, pak vlož do položky stav_k hodnotu 1 (v pořadníku), 
jinak vlož do položky stav_k hodnotu 0 (vytvořen). 
13. Ulož všechny položky jako nový záznam do tabulky Klient. 

b)Služba SNP 

Kroky jsou provedeny stejně jako u předchozí služby kromě: 
5 Pokud je vyplněna položka Anonym, pak vytvoř anonymní značku podle následujícího předpisu: 
Zporadi_zajemceMestoSNPpan/paniAnonym, kde: 
  poradi_zajemce je pořadí osoby v rámci služby  
  mesto je město, ze kterého osoba pochází 
  anonym je vyplněné anonymní označení 
10. Doplň do položky id_sluzby hodnotu služby SNP. 

1.2. Úprava klienta 

1. Zobraz formulář pro upravení klienta (stejný jako formulář Nový klient). 
2. Formulář předvyplň údaji klienta uloženými v záznamu v tabulce Klient. 
3. Uživatel upraví data a odešle formulář. 
4. Zkontroluj, zda jsou data korektně vyplněna (viz. Nový klient, 3. - 6. krok). 
5. Ulož upravený záznam do tabulky Klient. 
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1.3. Archivace klienta 

1. Zobraz dialogové okno:“Jméno Příjmení bude přesunut do archivu, chcete pokračovat?“. 

Obrázek č. 3.11: Dialogové okno - Archiv 

2. Pokud uživatel potvrdí archivaci klienta, pak v tabulce Klient u příslušného záznamu změň položku 
Klient.stav_k = 4 a použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Jméno Příjmení byl/a vložen do archivu.“). 
3. Pokud uživatel nepotvrdí, zobraz Detail klienta (viz krok 3 v minispecifikaci 1.4.). 

1.4. Přehled klientů/ Detail klienta 

1. Vyber všechny záznamy z tabulky Klient a zobraz jejich souhrn v Přehledu klientů. 

Obrázek č. 3.12: Formulář - Přehled klientů 

2. Uživatel zvolí, který záznam chce zhlédnout v podrobném soupisu (Detail Klienta). 
3. Pokud je položka Klient.stav_k = 3, pak nalezni záznam v tabulce Odmítnutí, kde položka 
Klient.id_klienta == Odmitnuti.id_klienta. 
4. Pokud je položka Klient.stav_k = 2, pak nalezni záznam v tabulce Smlouva, kde položka 
Klient.id_klienta == Smlouva.id_klienta. 
5. Nalezni všechny záznamy v tabulce Jednání, kde položka Klient.id_klienta == Jednani.id_klienta. 
6. Nalezni všechny záznamy v tabulkách Mapování potřeb a Individuální plán, kde položka id_klienta 
odpovídá položce Klient.id_klienta. 
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Obrázek č. 3.13: Formulář - Detail klienta 

7. Zobraz Detail klienta se všemi záznamy, jenž jsi nalezl v předchozích krocích. 
8. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Jednání - vyvolej funkci 3.1. Vytvoření jednání 
 b) Úprava - vyvolej funkci 1.2. Úprava klienta 
 c) Statistika - vyvolej funkci 1.5. Statistika klienta 
 d) Archiv - vyvolej funkci 1.3. Archivace klienta 
 e) Tisk - vytiskni informace z Detailu klienta od Osobních údajů po Evidenci (včetně). 

1.5. Statistika Klienta 

1. Nalezni všechny Clen_K.id_skupiny_k, kde Clen_k.id_klienta == Klient.id_klienta 
2. Vyber všechny záznamy z tabulky Jednání, kde Jednani.id_klienta == Klient.id_klienta nebo 
Jednani.id_skupiny_k == Clen_K.id_skupiny_k. 
3. Zobraz Statistiku klienta se všemi záznamy, které byly nalezeny v předchozích krocích. 
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Obrázek č. 3.14: Formulář - Statistika klienta 

1.6. Archiv klientů 

1. Vyber všechny záznamy z tabulky Klient, kde Klient.stav == 4  a zobraz jejich souhrn v Přehledu 
klientů. 
2. Uživatel zvolí, který záznam chce zhlédnout v podrobném soupisu. 
3. Vyvolej funkci 1.4. Detail klienta (3. krok) bez funkcí Úprava, Jednání, Statistika a archiv. Přidej 
do detailu klienta funkci Obnov a Odstraň. 
4. Pokud uživatel zvolí funkci Obnov, zobraz dialogové okno:“Chcete klienta Jméno Příjmení vrátit 
do stavu:“. Pokud zvolí funkci Odstraň, pokračuj vyvoláním funkce 1.8. Odstranění klienta. 
5. Pokud uživatel v kroku 4 zvolí možnost: 
 5.1 Klient, pak v tabulce Klient u příslušného záznamu změň položku Klient.stav_k = 2  

 a použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Jméno Příjmení byl/a odebrán z archivu jako klient.“).  
 5.2 Zájemce, pak změň položku Klient.stav_k = 0 a použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Jméno 

 Příjmení byl/a odebrán z archivu jako zájemce.“). 
6. Pokud uživatel nepotvrdí ani jednu z možností v kroku 5, zobraz Detail klienta. 

1.7. Pořadník klientů 

1. Vyber všechny záznamy z tabulky Klient, kde Klient.stav == 1  a zobraz jejich souhrn v Přehledu 
klientů. 
2. Uživatel zvolí, který záznam chce zhlédnout v podrobném soupisu. 
3. Vyvolej funkci 1.4. Detail klienta (3. krok) bez funkcí Jednání, Statistika a archiv. 

1.8. Odstranění klienta 

1. Zobraz dialogové okno:“Jméno Příjmení bude odstraněn, chcete pokračovat?“. 
2. Pokud uživatel potvrdí odstranění klienta, pak nalezni všechny záznamy v tabulce Jednani a 
Vykonal, kde jednani.id_klienta == klient.id_klienta a jednani.id_jednani == vykonal.id_jednani. 
Všechny tyto zánamy odstraň. Následně nalezni všechny záznamy v tabulkách Mapovani_potreb, 
Individualni_plan a Smlouva, kde id_klienta == klient.id_klienta. Všechny nalezené záznamy odstraň 
a poté odstraň i záznam v tabulce Klient. Použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Jméno Příjmení byl/a 
odstraněn.“). 
3. Pokud uživatel nepotvrdí, zobraz Detail klienta (viz krok 3 v minispecifikaci 1.4.). 
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2. Evidence skupin 

a) Skupiny klientů 

Obrázek č. 3.15: DF diagram 1. úrovně - Evidence skupin klientů 

2.1. Vytvoření skupiny_k 

1. Zobraz formulář Nová skupina. 

Obrázek č. 3.16: Formulář - Nová skupina 

2. Uživatel vyplní položky formuláře a odešle formulář. 
3. Zkontroluj, zda se název skupiny neshoduje s jiným záznamem v Skupina_k. nazev. Pokud 
se shoduje s některým názvem, použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Název skupiny se shoduje 
s názvem jiné skupiny!“) a vrať se ke kroku 1. 
4. Vygeneruj jednoznačné id skupiny_k. 
5. Vlož Datum, id a název skupiny jako nový záznam tabulky Skupina_k, do položky 
Skupina_k.archiv vlož hodnotu false (vytvořena). 
6. Pro každého zvoleného člena uživatelem: vlož id a Klient.id_klienta jako nový záznam do tabulky 
Clen_k. 

2.2. Upravení skupiny_k 

1. Zobraz formulář Úprava skupiny. 
2. Uživatel vyplní formulář. 
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Obrázek č. 3.17: Formulář - Úprava skupiny 

3. Pokud uživatel přidal člena do skupiny, pro každého přidaného člena: vlož Skupina_k.id_skupiny_z 
a Klient.id_klienta do tabulky Clen_k. 
4. Pokud uživatel odebral člena ze skupiny, pro každého odebraného člena: odstraň záznam z tabulky 
Clen_k, kde Skupina_k.id_skupiny_k == Clen_k.id_skupiny_k a zároveň Klient.id_klienta == 

Clen_k.id_klienta. 
4. Ulož upravený záznam do tabulky Skupina_k. 

2.3. Archivace skupiny_k 

1. Zobraz dialogové okno:“Skupina Název bude přesunuta do archivu, chcete pokračovat?“. 

Obrázek č. 3.18: Dialogové okno - Archivace skupin 

2. Pokud uživatel potvrdí archivaci skupiny, pak v tabulce Skupina_k u příslušného záznamu změň 
položku Skupina_k.archiv = true a použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Skupina Název byla vložen 
do archivu.“). 
3. Pokud uživatel nepotvrdí, zobraz Detail skupiny. 

2.4. Přehled skupin_k/Detail Skupiny_k 

1. Vyber všechny záznamy z tabulky Skupina_k, kde Skupina_k.archiv == 0, a zobraz jejich souhrn v 
Přehledu skupin. 
2. Uživatel zvolí, který záznam chce zhlédnout v podrobném soupisu (Detail Skupiny). 
3. Nalezni všechny záznamy v tabulce Clen_K, kde položka Clen_k.id_skupiny_k == 

Skupina_k.id_skupiny_k a ke každému záznamu nalezni Jméno a Příjmení v tabulce Klient, kde 
Klient.id_klienta == Clen_k.id_klienta. 
4. Nalezni všechny záznamy v tabulce Jednání, kde položka Skupina_k.id_skupiny_k == 

Jednani.id_skupiny_k. 
5. Zobraz Detail skupiny se všemi záznamy, jenž jsi nalezl v předchozích krocích. 

2.5. Odstranění skupiny_k 

1. Zobraz dialogové okno:“Skupina Název bude odstraněna, chcete pokračovat?“. 
2. Pokud uživatel potvrdí odstranění klienta, pak nalezni všechny záznamy v tabulkách Skupina_k, 

Jednani a Clen_k, kde id_skupiny_k odpovídá vybrané skupině a odstraň všechny nalezené záznamy. 
Poté použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Skupina Název byla odstraněna.“). 
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3. Pokud uživatel nepotvrdí, zobraz Detail skupiny. 

2.6. Archiv skupin_k 

1. Vyber všechny záznamy z tabulky Skupina_k, kde Skupina_k.archiv == 1, a zobraz jejich souhrn v 
Archivu skupin. 
2. Uživatel zvolí, který záznam chce zhlédnout v podrobném soupisu (Detail Skupiny). 
3. Nalezni všechny záznamy v tabulce Clen_K, kde položka Clen_k.id_skupiny_k == 

Skupina_k.id_skupiny_k a ke každému záznamu nalezni Jméno a Příjmení v tabulce Klient, kde 
Klient.id_klienta == Clen_k.id_klienta. 
4. Nalezni všechny záznamy v tabulce Jednání, kde položka Skupina_k.id_skupiny_k == 

Jednani.id_skupiny_k. 
5. Zobraz Detail skupiny se všemi záznamy, které jsi nalezl v předchozích krocích. 

b) Skupiny zaměstnanců 

Obrázek č. 3.19: DF diagram 1. úrovně - Evidence skupin zaměstnanců 

2.1. Vytvoření skupiny_z 

1. Zobraz formulář Nová skupina. 
2. Uživatel vyplní položky formuláře a odešle formulář. 
3. Zkontroluj, zda se název skupiny neshoduje s jiným záznamem v Skupina_z. nazev. Pokud 
se shoduje s některým názvem, použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Název skupiny se shoduje s 
názvem jiné skupiny!“) a vrať se ke kroku 1. 
4. Vygeneruj jednoznačné id skupiny_z. 
5. Vlož Datum, id a název skupiny jako nový záznam tabulky Skupina_z. 
6. Pro každého zvoleného člena uživatelem: vlož id a Zamestnanec.id_zamestnance jako nový záznam 
do tabulky Clen_z. 
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2.2. Upravení skupiny_z 

1. Zobraz formulář Úprava skupiny. 
2. Uživatel vyplní formulář. 
3. Pokud uživatel přidal člena do skupiny, pro každého přidaného člena: vlož Skupina_z.id_skupiny_z 
a Zamestnanec.id_zamestnance do tabulky Clen_z. 
4. Ulož upravený záznam do tabulky Skupina_z. 

2.3. Přehled/Detail Skupiny_z 

1. Vyber všechny záznamy z tabulky Skupina_k a zobraz jejich souhrn v Přehledu skupin. 
2. Uživatel zvolí, který záznam chce zhlédnout v podrobném soupisu (Detail Skupiny). 
3. Nalezni všechny záznamy v tabulce Clen_Z, kde položka Clen_Z.id_skupiny_z == 

Skupina_z.id_skupiny_z a ke každém záznamu nalezni Jméno a Příjmení v tabulce Zamestnanec, kde 
Zamestnanec.id_zamestnance == Clen_z.id_zamestnance. 
5. Zobraz Detail skupiny se všemi záznamy, jenž jsi nalezl v předchozích krocích. 

3. Evidence jednání 

Obrázek č. 3.20: DF diagram 1. úrovně - Evidence jednání 

3.1. Vytvoření jednání 

a) Individuální 

1. Zobraz formulář Nové jednání. 
2. Uživatel vybere typ kontaktu, výkonů a doplní položky datum_jednani, cas_jednani, prubeh 

a poznamky. 

3. Zkontroluj, zda jsou zadány povinné položky datum_jednani a cas_jednani. Následně zkontroluj, 
zda jsou položky ve správném tvaru: 
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 a) datum_jednani je ve tvaru převeditelném do datového typu datum. 
 b) cas_jednani obsahuje pouze numerické znaky, 
    jinak použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“). 
4. Vyplň do položky id_zamestnance hodnotu id_zamestnance zaměstnance, který je přihlášen 
do systému. 
5. Vygeneruj jednoznačné id_jednani.  
6. Ulož nový záznam do tabulky Jednání. 

b) Skupinové 

1. Zobraz formulář Nové skupinové jednání. 
2. Uživatel vybere typ kontaktu a doplní položky datum_jednani, cas_jednani, prubeh a poznamky. 
3. Zkontroluj, zda jsou zadány povinné položky datum_jednání a cas_jednani. Následně zkontroluj, 
zda jsou položky ve správném tvaru: 
 a) datum_jednani je ve tvaru převeditelném do datového typu datum. 
 b) cas_jednani obsahuje pouze numerické znaky, 
    jinak použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“). 
4. Vyplň do položky id_zamestnance hodnotu id_zamestnance zaměstnance, který je přihlášen do 
systému. Do položky id_vykonu vyplň hodnotu ze záznamu tabulky Typ_vykonu, pro kterou platí 
Typ_vykonu.nazev == „Sociálně terapeutické činnost“.  
5. Vygeneruj jednoznačné id_jednani.  
6. Ulož nový záznam do tabulky Jednání. 

3.2. Úprava jednání 

1. Zobraz formulář Úprava jednání/ Úprava skupinového jednání. 
2. Uživatel upraví položky v záznamu jednání. 
3. Zkontroluj, zda jsou zadány povinné položky datum_jednani a cas_jednani. Následně zkontroluj, 
zda jsou položky ve správném tvaru: 
 a) datum_jednani je ve tvaru převeditelném do datového typu datum. 
 b) cas_jednani obsahuje pouze numerické znaky, 
    jinak použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“) a vrať se ke kroku 1. 
4. Ulož upravený záznam do tabulky Jednani. 

3.3. Odstranění jednání 

1. Zobraz dialogové okno:“Potvrďte odstranění záznamu jednání“. 
2. Pokud uživatel potvrdí, pak zkontroluj, zda neexistuje záznam Jednani.id_jednani == 

Smlouva.id_jednani nebo Jednani.id_jednani == Individualni_plan.id_jednani nebo  
Jednani.id_jednani == Mapovani_potreb.id_jednani. Pokud ano, vyvolej funkci Zobraz hlášení 
(„Záznam jednání nemůže být odstraněn, pokud obsahuje smlouvu, IP nebo MP“) a vrať se k Detailu 
jednání (minispecifikace 3. 4. krok 3). Odstraň záznam z tabulky Jednani a vyvolej funkci Zobraz 
hlášení („Záznam jednání byl odstraněn“). 
3. Pokud uživatel nepotvrdil, vrať se k Detailu jednání (minispecifikace 3. 4. krok 3). 

3.4. Přehled jednání/Detail jednání 

1. Vyber z tabulky Jednani všechny záznamy, pro které platí Klient.id_klienta = Jednani.id_klienta. 
2. Zobraz Přehled jednání. 
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3. Pokud uživatel zvolí nějaké jednání, zobraz Detail jednání. 
4. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Úprava - vyvolej funkci 3.2. Úprava jednání (individuální) 
 b) Odstranění - vyvolej funkci 3.3. Odstranění jednání 
 c) IP - vyvolej funkci 5.1. Vytvoření individuálního plánu 
 d) MP - vyvolej funkci 4.1. Vytvoření mapování potřeb 
 e) Smlouva - vyvolej funkci 6.1. Vytvoření smlouvy 
 f) Tisk - vytiskni Detail jednání. 

3.5. Přehled skupinových jednání/Detail skupinového jednání 

1. Vyber z tabulky Jednani všechny záznamy, pro které platí  
Skupina_k.id_skupiny_k = Jednani.id_skupiny_k. 
2. Zobraz Přehled skupinových jednání. 
3. Pokud uživatel zvolí nějaké jednání, zobraz Detail skupinového jednání. 
4. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Úprava - vyvolej funkci 3.2. Úprava jednání (skupinové) 
 b) Odstranění - vyvolej funkci 3.3. Odstranění jednání 
 f) Tisk - vytiskni Detail jednání. 

4. Evidence mapování 

Obrázek č. 3.21: DF diagram 1. úrovně - Evidence mapování potřeb 

 

4.1. Vytvoření mapování potřeb 

1. Zobraz formulář Nové mapování potřeb. 
2. Uživatel vyplní položky formuláře a odešle jej. 
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3. Zkontroluj, zda je vyplněná povinná položka datumZahajeni. Pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz 
hlášení („Nevyplněná povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. Následně zkontroluj, zda jsou položky 
ve správném tvaru: 
 a) datumZahajeni je ve tvaru převeditelném do datového typu datum 
 b) datumUkonceni je ve tvaru převeditelném do datového typu datum, 
    jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“). 
4. Pokud datumUkonceni != null, zkontroluj, zda datumZahajeni < datumUkonceni. Pokud ne, vyvolej 
funkci 0.1. Zobraz hlášení („Datum ukončení musí být pozdější než datum zahájení!“) a vrať 
se ke kroku 1. 
5. Pokud datumUkonceni != null, ulož do Mapovani_potreb.stav = 2. Pokud ne, ulož 
do Mapovani_potreb.stav = 1.  
6. Vygeneruj jednoznačné id mapování potřeb. 
7. Ulož všechny položky jako nový záznam tabulky Mapovani_potreb. 

4.2. Úprava mapování potřeb 

1. Zobraz formulář Úprava mapování potřeb (stejný jako Nové mapování potřeb). 
2. Předvyplň formulář položkami zvoleného záznamu v tabulce Mapovani_potreb. 
2. Uživatel upraví položky formuláře a odešle jej. 
3. Zkontroluj, zda je vyplněná povinná položka datumZahajeni, pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz 
hlášení („Nevyplněná povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. Následně zkontroluj, zda jsou položky 
ve správném tvaru: 
 a) datumZahajeni je ve tvaru převeditelném do datového typu datum 
 b) datumUkonceni je ve tvaru převeditelném do datového typu datum, 
    jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“). 
4. Pokud datumUkonceni != null, zkontroluj, zda datumZahajeni < datumUkonceni. Pokud ne, vyvolej 
funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nevyplněná povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. 
5. Pokud datumUkonceni != null, ulož do Mapovani_potreb.stav = 2. Pokud ne, ulož 
do Mapovani_potreb.stav = 1.  
6. Ulož všechny položky jako nový záznam tabulky Mapovani_potreb. 

4.3. Odstranění mapování potřeb 

1. Zobraz dialogové okno:“Potvrďte odstranění záznamu mapování potřeb“. 
2. Pokud uživatel potvrdí, pak odstraň záznam z tabulky Mapovani_potreb a vyvolej funkci Zobraz 
hlášení („Záznam mapování potřeb byl odstraněn“). 
3. Pokud uživatel nepotvrdil, vrať se k Detailu mapování potřeb. 

4.4. Přehled/Detail mapování potřeb 

1. Vyber z tabulky Mapovani_potreb všechny záznamy, pro které platí  
Klient.id_klienta = Mapovani_potreb.id_klienta. 
2. Zobraz Přehled mapování potřeb. 
3. Pokud uživatel zvolí nějaké mapování, zobraz Detail mapování potřeb. 
4. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Úprava - vyvolej funkci 4.2. Úprava mapování potřeb 
 b) Odstranění - vyvolej funkci 4.3. Odstranění mapování potřeb 
 c) Tisk - vytiskni Detail mapování potřeb. 
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5. Evidence individuálních plánů 

Obrázek č. 3.22: DF diagram 1. úrovně - Evidence individuálních plánů 

5.1. Vytvoření individuálního plánu 

1. Zobraz formulář Nový individuální plán. 
2. Uživatel vyplní položky formuláře a odešle jej. 
3. Zkontroluj, zda je vyplněná povinná položka datumSestaveni, pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz 
hlášení („Nevyplněná povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. Následně zkontroluj, zda je položka 
datumSestaveni ve tvaru převeditelném do datového typu datum, jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz 
hlášení („Nekorektní zadání!“). 
4. Do položky Individualni_plan.stav ulož hodnotu 1 (sestaven).  
5. Vygeneruj jednoznačné id individuálního plánu. 
6. Ulož všechny položky jako nový záznam tabulky Individualni_plan. 

5.2. Úprava individuálního plánu 

1. Zobraz formulář Úprava individuálního plánu (Stejný jako Nový IP). 
2. Předvyplň formulář položkami zvoleného záznamu v tabulce Individualni_plan. 
2. Uživatel upraví položky formuláře. 
3. Zkontroluj, zda je vyplněná povinná položka datumSestaveni, pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz 
hlášení („Nevyplněná povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. Následně zkontroluj, zda je položka 
datumSestaveni ve tvaru převeditelném do datového typu datum, jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz 
hlášení („Nekorektní zadání!“). 
4. Do položky Individualni_plan.stav ulož hodnotu 1 (sestaven).  
5. Ulož všechny položky jako upravený záznam tabulky Individualni_plan. 

5.3. Zhodnocení individuálního plánu 

1. Zobraz formulář Nové zhodnocení IP. 
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2. Uživatel vyplní položky formuláře. 
3. Zkontroluj, zda je vyplněná povinná položka datumZhodnoceni. Pokud ne, vyvolej funkci 0.1. 
Zobraz hlášení („Nevyplněná povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. Následně zkontroluj, 
zda je položka datumZhodnoceni ve tvaru převeditelném do datového typu datum, jinak vyvolej funkci 
0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“). 
4. Zkontroluj, zda datumSestaveni < datumZhodnoceni. Pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení 
(„Datum zhodnoceni musí být pozdější než datum sestavení!“) a vrať se ke kroku 1. 
4. Do položky Individualni_plan.stav ulož hodnotu 2 (zhodnocen).  
5. Ulož všechny položky jako upravený záznam tabulky Individualni_plan. 

5.4. Úprava zhodnocení IP 

1. Zobraz formulář Úprava zhodnocení IP (stejný jako Nové zhodnocení IP). 
2. Uživatel vyplní položky formuláře. 
3. Zkontroluj, zda je vyplněná povinná položka datumZhodnoceni. Pokud ne, vyvolej funkci 0.1. 
Zobraz hlášení („Nevyplněná povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. Následně zkontroluj, 

zda je položka datumZhodnoceni ve tvaru převeditelném do datového typu datum, jinak vyvolej funkci 

0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“). 
4. Zkontroluj, zda datumSestaveni < datumZhodnoceni. Pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení 
(„Datum zhodnoceni musí být pozdější než datum sestavení!“) a vrať se ke kroku 1. 
4. Do položky Individualni_plan.stav ulož hodnotu 2 (zhodnocen).  
5. Ulož všechny položky jako upravený záznam tabulky Individualni_plan. 

5.5. Odstranění individuálního plánu 

1. Zobraz dialogové okno:“Potvrďte odstranění záznamu individuálního plánu“. 
2. Pokud uživatel potvrdí, pak odstraň záznam z tabulky Individualni_plan a vyvolej funkci Zobraz 
hlášení („Záznam individuálního plánu byl odstraněn“). 
3. Pokud uživatel nepotvrdil, vrať se k Detailu individuálního plánu. 

5.6. Přehled/Detail individuálních plánů 

1. Vyber z tabulky Individualni_plan všechny záznamy, pro které platí  
Klient.id_klienta == Individualni_plan.id_klienta. 
2. Zobraz Přehled individuálního plánu. 
3. Pokud uživatel zvolí nějaký plán, zobraz Detail individuálního plánu. 
4. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí a Individualni_plan.stav == 1: 
 a) Úprava - vyvolej funkci 5.2. Úprava individuálního plánu 
 b) Zhodnocení - vyvolej funkci 5.3. Zhodnocení individuálního plánu 
 c) Odstranění - vyvolej funkci 5.5. Odstranění individuálního plánu 
 d) Tisk - vytiskni Detail individuálního plánu. 
5. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí a Individualni_plan.stav == 2: 
 a) Úprava - vyvolej funkci 5.2. Úprava individuálního plánu 
 b) Úprava zhodnocení - vyvolej funkci 5.4. Úprava zhodnocení individuálního plánu 
 c) Odstranění - vyvolej funkci 5.5. Odstranění individuálního plánu 
 d) Tisk - vytiskni Detail individuálního plánu. 
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6. Evidence smluv 

Obrázek č. 3.23: DF diagram 1. úrovně - Evidence smluv 

6.1. Vytvoření smlouvy 

1. Na základě výběru uživatele doplň do položky smlouva.id_jednani = id_jednani a 
smlouva.id_klienta položku jednani.id_klienta. 
2. Zobraz formulář Nová smlouva. 
3. Pokud jsou položky klient.jmeno a klient.prijmeni nevyplněny, pak zobraz ve formuláři položky pro 
jejich vyplnění. 
4. Uživatel případně zaškrtne možnost jednorázového poradenství a doplní položky datum_uzavreni_s 
a datum_ukonceni_s, případně jméno a příjmení. 
5. Pokud je v položce klient.id_sluzby == 1 (služba SNP), pak zkontroluj, zda jsou vyplněny položky 
klient.jmeno a klient.prijmeni, jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nevyplněno jméno klienta“) 
a vrať se ke kroku 2. 
6. Zkontroluj, zda jsou zadány povinné položky datumUzavreni a datumUkonceni. Pokud ne, vyvolej 
funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nevyplněny povinné položky!“) a vrať se ke kroku 3. Následně 
zkontroluj zda, jsou položky ve správném tvaru: 
 a) datumUzavreni je ve tvaru převeditelném do datového typu datum. 
 b) datumUkonceni  je ve tvaru převeditelném do datového typu datum, 
     jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“) a vrať se ke kroku 3. 
7. Pokud uživatel zvolil možnost jednorázového poradenství, pak zkontroluj, že datumUzavreni == 

datumUkonceni ,pokud ne vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Datum uzavření a ukončení se musí 
rovnat!“) a vrať se ke kroku 3.  
8. Pokud klient.stav = 2 (uzavřena smlouva), zkontroluj, zda neexistuje záznam v tabulce Smlouva, kde 
Smlouva.datum_uzavreni_s < datumUzavreni a zároveň Smlouva.datum_ukonceni_s > datumUzavreni 

nebo  Smlouva.datum_uzavreni_s < datumUkonceni a zároveň Smlouva.datum_ukonceni_s > 
datumUkonceni. Pokud existuje, pak vyvolej funkci 0. 1. Zobraz hlášení („Vložené datum se překrývá 
s platností existujících smluv!“) a vrať se ke kroku 3. 
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9. Pokud klient.stav == 0 (uzavřena smlouva), pak změň tuto položku v záznamu na 2. 
10. Pokud je v položce klient.id_sluzby == 0 (služba OSP), pak zkontroluj, zda jsou vyplněny položky 
klient.jmeno a klient.prijmeni, pokud nejsou, pak obnov položku anonym podle předpisu: 
 Aporadi_klientaAnonym, kde pan/paniAnonym se nemění oproti původní hodnotě 
11. Vyplň do položky id_zamestnance hodnotu id_zamestnance zaměstnance, který je přihlášen do 
systému. 
12. Vygeneruj jednoznačné id_smlouvy.  
13. Zjisti, v jakém roce byla smlouva uzavřena podle datumUzavreni. Nalezni všechny smlouvy 
uzavřené v tomto roce a ulož číslo do proměnné pocet a tuto proměnnou inkrementuj. Následně 
vygeneruj spisovou značku smlouvu ve tvaru: OSP/SNPpocet/rok/zkratka kde, 
  OSP/SNP se doplní podle Klient.id_sluzby 

  rok je rok, ve kterém byla smlouva uzavřena 
  zkratka je pobocka.zkratka 
14. Do položky stav_s vlož 0 (vytvořena). 
15. Ulož nový záznam do tabulky Smlouva. 

6.2. Úprava smlouvy 

1. Uživatel ve Výpisu Smlouvy zvolí možnost Upravit smlouvu. 
2. Zobraz formulář Úprava smlouva. 
3. Uživatel upraví položky v záznamu smlouvy, případně zaškrtne možnost jednorázového 
poradenství. 
4. Zkontroluj, zda jsou zadány povinné položky datumUzavreni a datumUkonceni, pokud ne, vyvolej 
funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nevyplněny povinné položky!“) a vrať se ke kroku 1. Následně 
zkontroluj, zda jsou položky ve správném tvaru: 
 a) datumUzavreni je ve tvaru převeditelném do datového typu datum. 
 b) datumUkonceni  je ve tvaru převeditelném do datového typu datum, 
     jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“) a vrať se ke kroku 1. 
5. Pokud uživatel zvolil možnost jednorázového poradenství, pak zkontroluj, že datumUzavreni == 

datumUkonceni, pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Datum uzavření a ukončení se musí 
rovnat!“) a vrať se ke kroku 1.  
6. Pokud klient.stav = 2 (uzavřena smlouva), zkontroluj, zda neexistuje záznam v tabulce Smlouva, kde 
Smlouva.datum_uzavreni_s < datumUzavreni a zároveň Smlouva.datum_ukonceni_s > datumUzavreni 

nebo  Smlouva.datum_uzavreni_s < datumUkonceni a zároveň Smlouva.datum_ukonceni_s > 
datumUkonceni. Pokud existuje, pak vyvolej funkci 0. 1. Zobraz hlášení („Vložené datum se překrývá 
s platností existujících smluv!“) a vrať se ke kroku 1.  
7. Ulož upravený záznam do tabulky Smlouva. 

6.3. Prodloužení smlouvy 

1. Zobraz formulář Prodloužení smlouva. 
2. Uživatel vyplní položky v záznamu smlouvy. 
3. Zkontroluj, zda jsou zadány povinné položky datumUzavreni a datumUkonceni. Pokud ne, vyvolej 
funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nevyplněny povinné položky!“) a vrať se ke kroku 3. Následně 
zkontroluj, zda jsou položky ve správném tvaru: 
 a) datumUzavreni je ve tvaru převeditelném do datového typu datum. 
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 b) datumUkonceni  je ve tvaru převeditelném do datového typu datum, 
     jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“) a vrať se ke kroku 3. 
4. Pokud klient.stav = 2 (uzavřena smlouva), zkontroluj, zda neexistuje záznam v tabulce Smlouva, kde 
Smlouva.datum_uzavreni_s < datumUzavreni a zároveň Smlouva.datum_ukonceni_s > datumUzavreni 

nebo  Smlouva.datum_uzavreni_s < datumUkonceni a zároveň Smlouva.datum_ukonceni_s > 
datumUkonceni. Pokud existuje, pak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Vložené datum se překrývá 
s platností existujících smluv!“) a vrať se ke kroku 3. 
5. Do položky smlouva.stav_s vlož 1 (prodloužena). 
6. Do položky prodlouzení.c_smlouvy vlož smlouva.c_smlouvy.  
7. Ulož upravený záznam do tabulky Prodloužení. 

6.4. Přehled/Detail smluv 

1. Vyber z tabulky jednání všechny záznamy, pro které platí Klient.id_klienta == Smlouva.id_klienta. 
2. Zobraz Přehled smluv. 
3. Pokud uživatel zvolí nějaký záznam smlouvy, zobraz Detail smlouvy. 
4. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Úprava - vyvolej funkci 6.2. Úprava smlouvy 
 b) Prodloužení - vyvolej funkci 6.3. Prodloužení smlouvy 
 c) Tisk - vytiskni Detail smlouvy. 

7. Evidence zaměstnanců 

Obrázek č. 3.24: DF diagram 1. úrovně - Evidence zaměstnanců 

7.1. Vytvoření zaměstnance 

1. Zobraz formulář Nový zaměstnanec. 
2. Uživatel vyplní položky formuláře a odešle formulář. 
3. Zkontroluj, zda jsou zadány všechny položky. Pokud ne, použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nejsou 
vyplněny některé položky!“) a vrať se ke kroku 1. Následně zkontroluj, zda jsou položky ve správném 
tvaru: 
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 a) jmeno obsahuje pouze abecední znaky. 
 b) prijmeni obsahuje pouze abecední znaky 
 c) login obsahuje pouze alfanumerické znaky  
 c) heslo obsahuje pouze alfanumerické znaky,  
     jinak vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení („Nekorektní zadání!“) a vrať se ke kroku 3. 
4. Vygeneruj jednoznačné id zaměstnance. 
5. Vlož všechny položky jako nový záznam do tabulky Zamestnanec. 
6. Vlož do položky Zamestnanec.archiv hodnotu false (vytvořen). 
7. Vyber všechny záznamy z tabulky Zamestnanec a vytvoř záznamy do tabulek skupina_z a člen_z.  

7.2. Úprava zaměstnance 

1. Zobraz formulář pro upravení zaměstnance (stejný jako formulář Nový zaměstnanec). 
2. Formulář předvyplň údaji zaměstnance uloženými v záznamu v tabulce Zamestnanec. 
3. Uživatel upraví data a odešle formulář. 
4. Zkontroluj, zda jsou data korektně vyplněna (viz. Nový zaměstnanec, 3. krok). 
5. Ulož upravený záznam do tabulky Zamestnanec. 

7.3. Archivace zaměstnance 

1. Zobraz dialogové okno:“Jméno Příjmení bude přesunut do archivu, chcete pokračovat?“. 

Obrázek č. 3.25: Dialogové okno - Archiv 

2. Pokud uživatel potvrdí archivaci zaměstnance, pak v tabulce Zamestanec u příslušného záznamu 
změň položku Zamestnanec.archiv = true a použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Jméno Příjmení byl/a 
vložen/a do archivu.“). Dále nalezni všechny záznamy v tabulce Skupina_z, u kterých platí 
Skupina_z.id_skupiny == Clen_Z.id_skupiny a zároveň Clen_Z.id_zamestnance == 

Zamestnanec.id_zamestnance a u těch to záznamu změň položku Skupina_Z.archiv = true. 
3. Pokud uživatel nepotvrdí, zobraz Detail zaměstnance (viz krok 3 v minispecifikaci 1.4.). 

7.4. Přehled/Detail zaměstnance 

1. Vyber všechny záznamy z tabulky Zamestnanec a zobraz jejich souhrn v Přehledu zaměstnanců. 
2. Uživatel zvolí, který záznam chce zhlédnout v podrobném soupisu (Detail Zaměstnance). 
3. Zobraz Detail zaměstnance se všemi záznamy, jenž jsi nalezl v předchozích krocích. 
4. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Úprava - vyvolej funkci 7.2. Úprava zaměstnance 
 b) Archiv - vyvolej funkci 7.3. Archiv zaměstnance 

 c) Tisk - vytiskni Detail zaměstnance. 

7.5. Změna hesla 

1. Zobraz formulář Změna hesla. 
2. Uživatel vyplní formulář a odešle jej. 
3. Zkontroluj, zda platí HesloN == HesloN2. Pokud ne, použij funkci 0.1. Zobraz hlášení („Hesla 
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se neshodují!“) a vrať se ke kroku 1. 
4. Zkontroluj, zda HesloN obsahuje pouze alfanumerické znaky. Pokud ne, použij funkci 0.1. Zobraz 
hlášení („Heslo obsahuje nepovolené znaky!“) a vrať se ke kroku 1. 
5. Změň příslušný záznam v tabulce Zamestnanec. 
8. Statistiky pobočky 

Úložiště dat s názvem Statistiky pobočky představuje tyto entity z datového slovníku: Statistika_p_zak, 
Statistika_p_zav, Statistika_p_dop, Statistika_p_zam, Statistika_p_mes, Statistika_p_vyk. 

Obrázek č. 3.26: DF diagram 1. úrovně - Evidence pobočky 

8.1. Výpis statistik 

1. Vyber všechny záznamy z tabulek Statistiky pobocky, kde Statistiky_p.rok je rovna aktuálnímu roku. 
2. Nalezni maximální hodnotu položky mesic pro každou statistiku a ulož ji do proměnné mesicI, 
vypočítej statistiky od mesicI po aktuální měsíc. 
3. Zobraz statistiky včetně vypočtených v Přehledu statistik. 
4. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Tisk (pod statistikou) - vytiskni konkrétní statistiku. 
 b) Tisk (hlavní tlačítko) - vytiskni všechny statistiky. 
 c) Potvrdit - zkontroluj, zda zadaný rok je číslo. Pokud ne, použij funkci 0.1. Zobraz hlášení 
(„Nezadali jste číslo!“) a pokračuj krokem 4. Jinak vyhledej všechny záznamy z tabulek Statistiky 

pobocky, kde Statistiky_p.rok je rovna zadanému roku a pokračuj krokem 2. 
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9. Evidence formulářů 

Obrázek č. 3.27: DF diagram 1. úrovně - Evidence formulářů 

9.1. Vložení formuláře 

1. Zobraz formulář Nový formulář. 
2. Uživatel vyplní položky formuláře a odešle jej. 
3. Zkontroluj, zda jsou vyplněny všechny položky. Pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení 
(„Nevyplněná povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. 
4. Vygeneruj jednoznačné id formuláře. 
5. Ulož všechny položky jako nový záznam tabulky Formular. 

9.2. Úprava formuláře 

1. Zobraz formulář Úprava formuláře (stejný jako Nový formulář). 
2. Předvyplň formulář položkami zvoleného záznamu v tabulce Formular. 
3. Uživatel upraví položky formuláře a odešle jej. 
4. Zkontroluj, zda jsou vyplněny všechny položky. Pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení 
(„Nevyplněná povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. 
5. Ulož všechny položky jako upravený záznam tabulky Formular. 

9.3. Odstranění formuláře 

1. Zobraz dialogové okno:“Potvrďte odstranění záznamu formuláře“. 
2. Pokud uživatel potvrdí, pak odstraň záznam z tabulky Formular a vyvolej funkci 0.1. Zobraz 
hlášení („Záznam formuláře byl odstraněn“). 
3. Pokud uživatel nepotvrdil, vrať se k Přehledu formulářů. 
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9.4. Přehled formuláře 

1. Vyber z tabulky Formular všechny záznamy a zobraz je v Přehledu formulářů. 
2. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Úprava - vyvolej funkci 9.2. Úprava formuláře 
 b) Odstranění - vyvolej funkci 9.3. Odstranění formuláře 
 c) Otevřít - otevři formulář v externím programu 
 d) Tisk - vytiskni formulář 

10. Evidence číselníků 

Souhrnným názvem číselníky jsou nazvány tyto tabulky: Typ_zavislosti, Typ_sluzby, Typ_osoby, 
Typ_doporuceni,Typ_zamestnance, Typ_kontaktu a Typ_vykonu. Proto je v této části sepsán diagram 
a minispecifikace jen pro jednu z těchto tabulek. Postup u ostatních je stejný. 

Obrázek č. 3.28: DF diagram 1. úrovně - Evidence číselníků 

10.1. Vložení položky 

1. Zobraz formulář Nová položka. 
2. Uživatel vyplní položky formuláře a odešle jej. 
3. Zkontroluj, zda jsou vyplněny všechny položky. Pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení 
(„Nevyplněna povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. 
4. Vygeneruj jednoznačné id položky. 
5. Ulož všechny položky jako nový záznam tabulky Ciselnik. 

10.2. Úprava položky 

1. Zobraz formulář Úprava položky (stejný jako Nová položka). 
2. Předvyplň formulář položkami zvoleného záznamu v tabulce Ciselnik. 
3. Uživatel upraví položky formuláře a odešle jej. 
4. Zkontroluj, zda jsou vyplněny všechny položky. Pokud ne, vyvolej funkci 0.1. Zobraz hlášení 
(„Nevyplněna povinná položka!“) a vrať se ke kroku 1. 
5. Ulož všechny položky jako upravený záznam tabulky Ciselnik. 
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10.3. Odstranění položky 

1. Zobraz dialogové okno:“Potvrďte odstranění položky“. 
2. Pokud uživatel potvrdí, pak odstraň záznam z tabulky Ciselnik a vyvolej funkci Zobraz hlášení 
(„Položka byla odstraněna“). 
3. Pokud uživatel nepotvrdil, vrať se k Přehledu položek. 

10.4. Přehled položek 

1. Vyber z tabulky Ciselnik všechny záznamy a zobraz je v Přehledu položek. 
2. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Úprava - vyvolej funkci 10.2. Úprava položky 
 b) Odstranění - vyvolej funkci 10.3. Odstranění položky 

11. Celkové statistiky 

Obrázek č. 3.29: DF diagram 1. úrovně - Celkové statistiky 

11.1. Výpis statistik 

1. Vyber všechny záznamy z tabulek Statistiky celkove, kde Statistiky_c.rok je rovna aktuálnímu roku. 
2. Nalezni maximální hodnotu položky mesic pro každou statistiku a ulož ji do proměnné mesicI, 
vypočítej statistiky od mesicI po aktuální měsíc. 
3. Zobraz statistiky včetně vypočtených v Přehledu statistik. 
4. Pokud uživatel zvolí některou z funkcí: 
 a) Tisk (pod statistikou) - vytiskni konkrétní statistiku. 
 b) Tisk (hlavní tlačítko) - vytiskni všechny statistiky. 
 c) Potvrdit - zkontroluj, zda zadaný rok je číslo. Pokud ne, použij funkci 0.1. Zobraz hlášení 
(„Nezadali jste číslo!“) a pokračuj krokem 4. Jinak vyhledej všechny záznamy z tabulek Statistiky 

celkove, kde Statistiky_c.rok je rovna zadanému roku a pokračuj krokem 2. 
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3.3 Dynamická analýza 

3.3.1 Diagram přechodů stavů (STD) 

V rámci celého systému zaznamenávám změny stavů u entit a to: klient, smlouva, mapování potřeb, 
individuální plán, zaměstnanec, skupina_k a skupina_z. U mapování potřeb a individuálního plánu jde 
o změnu z probíhajícího na ukončený proces (v případě IP se tento stav nazývá zhodnocen). Tato 
změna indikuje pouze vložení ukončovacího data, a proto jej nezaznamenávám v diagramu. Stejně tak 
jsem nevytvořila diagramy pro entity zaměstnanec, skupina_k a skupina_z, kde se jedná o změnu ze 
stavu vytvořený na archivovaný. Následují tedy diagramy stavů pro klienta a smlouvu. 

Obrázek č. 3.30: STD diagram - Klient 

 

Obrázek č. 3.31: STD diagram - Smlouva 
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4. Návrh implementace 

Vlastní návrh implementace díky důkladné funkční a datové analýze neobsahuje návrh komunikace 
s uživatelem, který je již součástí minispecifikací. V rámci indexové analýzy jsem doplnila datový 
slovník o ukazatele indexů. Transakční analýza informačního systému potvrdila, že není třeba využívat 
transakcí v systému. Následuje popis analýzy archivací, zálohovaní a jejich řešení. 

4.1 Analýza archivací  

V analýze bylo počítáno s tím, že uživatelé sami určují, kdy entity budou archivovány. Tedy v případě 
osob (klientů), zaměstnanců, skupin klientů a zaměstnanců jsou zpřístupněny uživatelům funkce pro 
přesunutí entit do archivu. Archivovány budou tedy entity: Klient, Zaměstnanec, Skupina_k 
a Skupina_z spolu s tabulkami, které obsahují odkazy na tyto entity, jako jsou: Jednani, Smlouva, 

Prodlouzeni, Mapovani potreb, Individualni plan, Clen_K, Clen_Z, Vykonal, Nepritomnost. Statistiky 
a číselníky: Typ_zavislosti, Typ_sluzby, Typ_klienta, Typ_doporuceni, Typ_zamestnance, Typ_kontaktu, 

Typ_vykonu, Formular, Statistika_p_zak, Statistika_p_zav, Statistika_p_dop, Statistika_p_zam, 

Statistika_p_mes, Statistika_p_vyk, Statistika_c_zak, Statistika_c_zav, Statistika_c_dop, 

Statistika_c_zam, Statistika_c_mes a Statistika_c_vyk  nejsou archivovány. Dále také nejsou 
archivovány tabulky Organizace a Pobocka,  které je nutno evidovat trvale.  

4.2 Analýza zálohovaní  

Doba zálohování je určena také podle typu tabulek. Základní a vazební tabulky (Klient, Zaměstnanec, 

Skupina_k, Skupina_z, Jednani, Smlouva, Prodlouzeni, Mapovani potreb, Individualni plan, Clen_K, 

Clen_Z, Vykonal, Nepřítomnost, Organizace a Pobocka) budou zálohovány každý pátek hodinu 
před koncem pracovní doby v 11:00. Statistiky (Statistika_p_zak, Statistika_p_zav, Statistika_p_dop, 

Statistika_p_zam, Statistika_p_mes, Statistika_p_vyk, Statistika_c_zak, Statistika_c_zav, 

Statistika_c_dop, Statistika_c_zam, Statistika_c_mes a Statistika_c_vyk) není třeba zálohovat v kratším 
intervalu, proto budou zálohovány vždy na začátku měsíce. Posledním druhem tabulek jsou číselníky: 
Typ_zavislosti, Typ_sluzby, Typ_klienta, Typ_doporuceni, Typ_zamestnance, Typ_kontaktu, Formular 

a Typ_vykonu, které se mění nejméně a budou tedy zálohovány po každé změně. 

4.3 Příprava systému 

V rámci přípravy systému je nutné vytvořit a inicializovat databázi. K tomu jsou připraveny speciální 
soubory. Pro instalaci a inicializaci systému v rámci pobočky jsou to soubory creater.sql (vytvoření 
databáze) a filler.sql (inicializace databáze). V případě přípravy systému pro centrálu organizace byly 
vytvořeny soubory createrM.sql (vytvoření databáze) a fillerM.sql (inicializace databáze). 
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5. Implementace IS 

Program jsem vzhledem k nefunkčním požadavkům klienta vytvořila se strukturou, jež je znázorněna 
na obrázku č. 5.1. Využila jsem přitom programovacího jazyka PHP, JavaScript, HTML, CSS. Webové 
aplikace běží na serverech Apache a je použita databáze MySQL. Následuje rozbor jednotlivých částí 
implementace. 

Obrázek č. 5.1: Struktura distribuovaného systému 

5.1 Instalace a Inicializace 

Pro správný chod aplikace je nutné na počítači vedoucího pobočky nainstalovat a nakonfigurovat 
Apache Server (tzv. WAMP s integrovanými moduly MySQL a PHP). Dále je nutné, aby všechny 
počítače obsahovaly nějaký internetový prohlížeč a byly propojeny v interní síti pobočky. Následuje 
instalace aplikace na server a vytvoření odkazů v počítačích pobočky. V případě manažerské aplikace 
je nutné nakonfigurovat připojení k ostatním serverům poboček. Následuje vyplnění, tedy inicializace 
databáze, pomocí připravených inicializačních souborů. Bližší popis instalace a konfigurace Apache 
serveru, je popsána v programátorské dokumentaci informačního systému. 

5.2 Spuštění 

Informační systém je spouštěn v jakémkoliv webovém prohlížeči. Po spuštění je zobrazena 
přihlašovací obrazovka. Zde je nutné vyplnit přihlašovací údaje uživatele. 
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Obrázek č. 5.2: Přihlašovací obrazovka 

Po přihlášení se uživateli zpřístupní úvodní obrazovka s jednotlivými funkcemi. Uživatel na této 
stránce zvolí funkci, kterou chce spustit. 

Obrázek č. 5.3: Úvodní obrazovka 

Na jakékoliv další stránce aplikace je vždy vlevo umístěno menu s funkcemi a vpravo obsahová 
stránka. Prvním druhem stránky jsou přehledy, výpisy a detaily. Jejich rozložení je ukázáno na obrázku 
č. 5.4. 



 

48 
 

Obrázek č. 5.4: Přehled osob 

U některých výpisů, detailů a přehledů má uživatel přístup k funkci Tisk, která vytiskne aktuální 
stránku či část stránky. Při tisku je vždy zahrnut do výpisu i název organizace a pobočky. 

Obrázek č. 5.5: Tisková sestava 
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Na posledním obrázku informačního systému je příklad formuláře, který vždy obsahuje tlačítko 
odeslat. Pokud uživatelem odeslaný formulář obsahuje chybu, pak je vyvoláno zobrazení nového okna 
informující o chybě. 

Obrázek č. 5.6: Formulář 

5.3 Testování 

Testy systému probíhaly ve dvou fázích. První fáze byla provedena pomocí testovacího programu IBM 
Functional Tester a Performance Tester. Následovala druhá fáze testování, a to za pomocí uživatelů. 
Aplikace byla nainstalována nejdříve v pobočce v Ostravě, následovalo propojení s centrálou 
umístěnou v Českém Těšíně. Po úspěšném testu propojení a fungování s těmito uživateli byl systém 
dodán i do zbývajících poboček v Moravskoslezském a Zlínském kraji. 

Při spuštění aplikace ve všech pobočkách vznikly požadavky na různá rozšíření systému. Prvním 
problémem byl způsob rozlišení anonymních klientů od klientů se zadaným jménem a příjmením. 
Ze sběru připomínek k programu vyplynulo, že každá pobočka má způsob označení jiný, a tudíž jej 
bylo nutné několikrát měnit. 

Významnou připomínkou ze strany zákazníků byla také možnost odstraňovat záznamy klientů 
a skupin klientů, které jsou ve stavu archivace. Tato funkce měla nahradit povinnou skartaci záznamu 
o osobách danou zákonem a nebyla v původní analýze a návrhu zahrnuta.  

Během března se organizace Modrý kříž stala součástí programu v rámci Evropské unie a Evropského 
sociálního fondu v České republice s názvem: Operační program - Lidské zdroje a zaměstnanost. 
V metodikách tohoto programu je úprava výstupů dané organizace, což znamenalo vytvořit úpravu 
všech výstupů v rámci služby SNP (podle [8]). Úprava spočívala v přidání loga projektu na každé 
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záhlaví výstupu (vzor příloha [E]). Poslední požadavek byl na zvětšení maximální velikosti u atributů 
entit jednání, individuálního plánu a mapování potřeb. Po opakovaných připomínkách byla velikost 
atributů navýšena z původních 500 až na 4000 znaků.  
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6. Provoz IS a předání do provozu 

Při implementaci informačního systému jsem vytvořila programátorskou a uživatelskou dokumentaci, 
které jsou součástí přílohy diplomové práce. Uživatelskou dokumentaci jsem poskytla všem 
zaměstnancům organizace spolu s jejich uživatelskými údaji elektronickou poštou. Informační systém 
je v plném provozu od března 2013. Celkem je systém instalován na 5 pobočkách, z toho jedna 
obsahuje manažerskou verzi. 
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7. Datový sklad 

Při vytváření datového skladu jsem využila materiálů dostupných v [9] a [10]. 

7.1 Zdrojová databáze 

Zdrojovou databázi dat představují entity, ve kterých jsou uloženy informace získané v jednotlivých 
pobočkách. Použila jsem pouze tento zdroj dat, poněvadž statistiky ukládané v rámci dalších úrovní 
informačního systému jsou již informacemi vypočítanými z této původní databáze. Entity jsou 
znázorněny na obrázku č. 7.1 a barevně rozlišeny: zelené - číselníky, modré - základní tabulky, žluté - 
vazební tabulky. 

Obrázek č. 7.1: ER diagram pobočky 

Následuje lineární zápis těchto entit a jejich atributů. 

Klient: id_klienta, id_zavislosti, id_sluzby, id_typ_k, id_doporuceni, id_zamestnance, 
datum_narozeni, spisova_znacka, jmeno, prijmeni, anon, pohlavi, mesto, ulice, cislo_p, psc, 
zamestnani, datum_vytv, telefon, email, zdrav_anam, lekar, souhlas, osoba_souhlas, heslo_souhlas, 
odmitnuti, duvod_odmitnuti, poznamky, stav_k 

Zamestnanec: id_zamestnance, id_typ_z, id_pobocky, jmeno, prijmeni, login, heslo 

Jednani: id_jednani, id_klienta, id_skupiny_k, id_skupiny_z, id_zamestnance, id_kontaktu, 
datum_jed, cas_jed, prubeh, poznamky 

Smlouva: id_smlouvy, id_klienta, id_zamestnance, id_jednani, datum_uzavreni_s, datum_ukonceni_s, 
jednorazove_ por, stav_s, poznamky 
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Prodlouzeni: id_prodlouzeni, c_smlouvy, datum_uzavreni, datum_ukonceni_nove, poznamky 

Mapovani potreb: id_mapovani, id_klienta, id_zamestnance, id_jednani, datum_zahajeni, 
datum_ukonceni, potreba_1, potreba2, potreba3, potreba_4, potreba_5, potreba_6, potreba_7, jine, 
poznamky 

Individualni plan: id_planu, id_klienta, id_zamestnance, id_jednani, datum_sestaveni, 
datum_zhodnoceni, hlavni_c, podcile, potreby, podpora, dohoda, spoluprace, uspech, neuspech, 
prekazky, plan_b, poznamky 

Clen_K: id_skupiny_k, id_klienta 

Clen_Z: id_skupiny_z, id_zamestnance 

Vykonal: id_jednani, id_vykonu 

Skupina_K: id_skupiny_k, datum_v, nazev_s, archiv 

Skupina_Z: id_skupiny_z, datum_v, nazev_s, archiv 

Nepritomnost: id_jednani, id_klienta, omluven, duvod 

Typ_zavislosti: id_zavislosti, nazev   

Typ_sluzby: id_sluzby, nazev, zkratka 

Typ_klienta: id_typ_k, nazev    

Typ_doporuceni: id_doporuceni, nazev 

Typ_zamestnance: id_typ_z, nazev  

Typ_kontaktu: id_kontaktu, nazev 

Typ_vykonu: id_vykonu, nazev 

Formular: id_formulare, nazev, cesta, tisk 

Organizace: id_organizace, id_zamestnance, nazev 

Pobocka: id_pobočky, nazev 

7.2 Rozdělení dat 

Analýzou zdrojové databáze, jejích entit a atributů, jsem navrhla strukturu datového skladu ve formě 
hvězdicového schématu. Zdrojová data byla v rámci analýzy datového skladu rozdělena na entity 
představující jednu tabulku faktů a několik tabulek dimenzionálních i s popisnými atributy. Tabulka 
faktů bude zaznamenávat nejpodrobnější dynamickou entitu Výkon. V rámci této F-tabulky bude 
možné získat sumační informace i o jednáních, protože při jednom jednání může být několik výkonů. 
Podobně informace o jednáních s jednotlivými klienty nebo o jednáních skupinových bude možno 
získat vhodnou sumací z výkonů. 

F-tabulka: 

id_jednani, id_kontaktu, id_vykonu, id_klienta, id_zamestnance, doba, datum 

D-tabulky:  

D_Klient (klient – id_klienta, jmeno, prijmeni, pohlavi, vek, typ_klienta, doporuceni, zavislost, sluzba, 
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mesto, lekar, datum_vytv, zamestnani, souhlas) 

D_Zamestnanec (zaměstnanec – id_zamestnance, id_typ_z, jmeno, prijmeni, pobocka) 

D_Vykon (výkon – id_vykonu, nazev) 

D_Kontakt (kontakt – id_kontaktu, nazev) 

D_Cas (čas – den v tydnu, mesic, rok) 

Dále byly odvozeny tyto atributy, jež budou součástí Faktů: 

počet smluv – počet uzavřených smluv v rámci daného jednání 

počet individuálních plánů – počet plánů sepsaných v daném jednání 

počet mapování potřeb – počet mapování sepsaných v daném jednání 

id_typ_jednani – rozdělení jednání na skupinové či individuální podle počtu přítomných klientů 

7.3 Návrh struktury DS 

V rámci analýzy datového skladu je tedy jeho struktura (viz obrázek č. 7.2.). Odpovídá tvaru tzv. 
hvězdy s jednou tabulkou faktů (na obrázku žlutě) a šesti dimenzionálními tabulkami (podbarveno 
modře).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7.2: ER diagram datového skladu 



 

55 
 

Dimenze typ jednání obsahuje dvě různé hodnoty: individuální a skupinové. Jednání je rozděleno 
na tyto dva druhy podle počtu přítomných klientů u jednání. Přiřazení k dimenzi je odvozeno na 
základě přítomnosti atributu id_skupiny_k v tabulce Jednani.  

7.4 Transformace vstupních dat 

V rámci implementace datového skladu bylo nutné vytvořit skript pro transformaci původní databáze 
informačního systému na databázi datového skladu. Po stažení všech dat z databáze všech poboček 
probíhá v první části validace dat v databázi. Validace je nutná, poněvadž databáze mohou obsahovat 
různou maximální délku atributů, případně různý obsah číselníků. Je tedy zkontrolováno, zda všechna 
data souhlasí a v případě různých dat v číselnících postupuji takto: 

 1. Hodnoty v číselníku jsou určeny podle centrální pobočky (manažerská verze). 

 2. Hodnoty číselníků z poboček, které nejsou v databázi centrály, jsou přiřazeny do speciální 
 kategorie. 

Integrace dat nebyla nutná, protože datové formáty byly v rámci databáze stejné. V rámci derivace dat 
byly na základě vazby jednání se skupinou klientů označeny ty záznamy, které se týkaly skupinového 
jednání (dimenze typ jednání). Následně byly vypočteny počty smluv, individuálních plánů a 
mapování potřeb, které proběhly v rámci jednoho jednání. Po vytvoření datového skladu bylo nutné 
vytvořit sumarizaci dat, tedy souhrnů z detailních dat. K tomu bylo využito nástrojů pro vytváření 
grafů a celá aplikace je dostupná v rámci manažerské verze systému. Datový sklad je uložen na 
centrále organizace. 

7.5 Využití datového skladu 

Datový sklad vytvořil nové přehledy statistik pro manažery organizace z různých pohledů, což 
přineslo nové informace o závislých osobách v rámci Moravskoslezského a Zlínského kraje. Vytvořila 
jsem tři náhledy na databázový sklad: klienti, zaměstnanci a jednání/výkony. Na následujících 
obrázcích jsou zobrazeny některé možné výstupy datového skladu v klientské části v podobě grafů. 
Jelikož informační systém zatím neposkytuje mnoho dat, náhledy obsahují fiktivní data a jsou pouze 
ilustrační. Na obrázku č. 7.3 je zobrazeno srovnání klientů všech poboček posledních pěti let 
na základě pohlaví. 

Obrázek č. 7.3: Graf klientů posledních pěti let dle pohlaví 

Statistiky, které jsou součástí výstupu informačního systému, neposkytují žádné srovnání klientů 
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dle pohlaví či věku. Přitom tato data mohou být důležitá z hlediska hledání možných prevenčních 
metod. Důležitý může být i poměr typů závislostí u určitého pohlaví, který je znázorněn 
na obrázku č. 7.4.    

Obrázek č. 7.4: Graf klientů a klientek rozdělen dle závislostí 

Posledním příkladem náhledu na data získatelná z datového skladu je graf nových klientů 
na obrázku č. 7.5, kteří podepsali smlouvu v některé z poboček v roce 2012. Data jsou rozdělena 
dle měsíce, ve kterém byla smlouva podepsána a závislostí, počtu nových klientů a závislostí, kterými 
klienti trpěli. 

Obrázek č. 7.5: Graf počtu nových klientů v roce 2012 rozdělených dle závislostí 

Druhým možným pohledem na data je přístup z hlediska zaměstnanců a poboček, který umožňuje 
zobrazovat výsledky jednotlivých poboček či zaměstnanců v průběhu let. Posledním typem náhledu je 
rozdělení z hlediska jednání a výkonů. Zde je možné zobrazit vykonání jednotlivých výkonů v rámci 
jednání v závislosti na délce jednání. Dále jsou zde náhledy na data o jednání z hlediska jejich délky, 
časového údobí, kdy se odehrály a v případě skupinových jednání i množství klientů přítomných na 
jednání. Veškeré grafy byly v rámci aplikace vytvořeny pomocí nástroje Google Charts API, který 
obsahuje nástroje pro automatické generování různých typů grafů. Využila jsem k jejich tvorbě 
přehledné dokumentace a příkladů z [10]. Výstupy datového skladu budou zpřístupněny v manažerské 
aplikaci poté, co bude dostatečně naplněna databáze datového skladu. Nyní jsou zpřístupněny pouze 
některé náhledy, které nenesou informace dlouhodobějšího charakteru (nejsou například srovnáním 
počtu hodnot za delší časové údobí). 
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8. Závěr 

Mým úkolem v rámci diplomové práce bylo vytvořit informační systém a datový sklad pro neziskovou 
organizaci Modrý Kříž o. s. Po několika schůzkách a emailové korespondenci jsem vytvořila datovou 
a funkční analýzu informačního systému a na základě připomínek zaměstnanců organizace pobočky 
v Ostravě jsem vytvořila i návrh webové aplikace. Následně byla aplikace instalována postupně 
na všech pobočkách a bylo vytvořeno propojení mezi těmito pobočkami. Během provozu systému 
bylo ze strany uživatelů vzneseno několik požadavků, na základě kterých byl systém upraven 
do stávající podoby. Zároveň byly v manažerské verzi aplikace poskytnuty výstupy datového skladu 
pro detailnější statistiku jednání, klientů a výkonů.  

Systém je navržen tak, abych jej mohla i nadále podle požadavků zákazníka rozšiřovat. Na základě 
ohlasů uživatelů věřím, že systém splnil primární cíl, kterým bylo zjednodušení administrativní 
činnosti zaměstnancům organizace. S organizací Modrý kříž jsem se dohodla na další spolupráci 
při rozšiřování, zlepšování a údržbě programu v dalších letech. 
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Přílohy 

 A Vzorová statistika služby OSP 

Statistika Poradna OSTRAVA - OSP 
 
 

Měsíc 

Počet zájemců o 
službu – první 

kontakt se službou 
(M/Ž) 

 
 

Počet nově 
uzavřených 

smluv 
(UM/UŽ/RŽ/RM) 

Počet 
ukončených 

smluv 

Počet 
jednorázových 

poradenství 

 
 
 

Počet jednání 
(klienti+zájemci) 

Kontakty 
(klienti+zájemci) 

INDIVIDUÁLNÍ 
Intervence 

(klienti+zájemci) 

SKUPINOVÁ 
Intervence  

(klienti) 

 

rok 2011  

Leden 7(5M, 2Ž) 6 (4UM, 1RM, 1RŽ) 2 2 28 7 24 0  

Únor 4 (4M) 3 (2UM, 1RM) 4 1 25 10 20 0  

Březen          

Duben          

Květen          

Červen          

Červenec          

Srpen          

Září          

Říjen          

Listopad          

Prosinec          

Celkem  
 

  
 

   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* tyto údaje se vztahují k novým klientům – nově uzavřeným smlouvám - v daném měsíci 
 

Doporučení ZÁJEMCI 
              P – psychiatr 
            PL – psychiatrická léčebna 
          PRL - praktický lékař  
              O - osobní/ústní doporučení 
             W - Web 
              L – Leták 
              J -  vše ostatní 
              N -  nevím 

Měsíc 

P PL 
PR
L O W L J N 

Zaměstnání *  
ano/ne/nevím 

Bydliště – počet klientů *   
(OV /okolí /nevím) 

Leden 1   1 3 1 1  3 ano/2 ne/1nevím 4 OV/ 1 okolí/ 1nevím 

Únor 1   2 1    3 ano, 1 ne 2 Ostrava,2 okolí Ostravy 

Březen           

Duben           

Květen           

Červen           

Červenec           

Srpen           

Září           

Říjen           

Listopad           

Prosinec           

Celkem           
  



 

 

 
 
 
 

Četnost činností v rámci služby dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* tyto údaje se vztahují k novým klientům – nově uzavřeným smlouvám - v daném měsíci 
 
 
 
 

Měsíc 
Sociálně terapeutické 

činnosti 
Zprostředkování 

kontaktu se spol. prost. 
Pomoc při uplatňování 

práv 

Leden 10 2 10 

Únor 11 5 8 

Březen    
Duben    
Květen    
Červen    
Červenec    

Srpen    
Září    
Říjen    

Listopad    
Prosinec    

Celkem    



 

 

 
Závislosti*  

 
* tyto údaje se vztahují k novým klientům – nově uzavřeným smlouvám - v daném měsíci 
 
A- alkohol 
G -gambler 
D -drogy 
J-jiné 
 

 A G D J AG GA AD DA AJ GD GJ DG DJ AGD AGJ JDA JDG AGDJ N 

Leden 2 4                  

Únor 1 2                  

Březen                    

Duben                    

Květen                    

Červen                    

Červenec                    

Srpen                    

Září                    

Říjen                    

Listopad                    

Prosinec                    

Celkem                    



 

 

 B Vzorová statistika služby SNP 
Statistika Poradny Ostrava - SNP 

 
 

Měsíc 

Počet zájemců o 
službu – první 

kontakt se 
službou 

(M/Ž) 

 
 

Počet nově 
uzavřených 

smluv 
(M/Ž) 

Počet 
ukončených 

smluv 
Počet jednání  Kontakty 

INDIVIDUÁLNÍ 
Intervence 

SKUPINOVÁ 
Intervence  

2012  

  

Leden 2 (1M,1Ž) 1 Ž 0 14 7 8 0 

Únor 6 (4M, 2 Ž) 6 (3Ž, 3 M) 0 34 5 37 0 

Březen        

Duben        

Květen        

Červen        

Červenec        

Srpen        

Září        

Říjen        

Listopad        

Prosinec        

Celkem  
 

     

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* tyto údaje se vztahují k novým klientům – nově uzavřeným smlouvám - v daném měsíci 
 

Doporučení ZÁJEMCI 
              P – psychiatr 
            PL – psychiatrická léčebna 
          PRL - praktický lékař  
              O - osobní/ústní doporučení 
             W - Web 
              L – Leták 
              J -  vše ostatní 
              N -  nevím 

Měsíc 

P PL 
PR
L O W L J N 

Zaměstnání * 
ano/ne/nevím 

Bydliště – počet klientů * 
(město /Okolí/N - nevím) 

Leden 1      1  1 ano 1 okolí 

Únor 1 2   2  1  4 ano, 2 ne 4 Ostrava, 2 okolí 

Březen           

Duben           

Květen           

Červen           

Červenec           

Srpen           

Září           

Říjen           

Listopad           

Prosinec           



 

 

 
 
 
 

Četnost činností v rámci služby dle zákona 108/2006 sb., o sociálních službách * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* tyto údaje se vztahují k novým klientům – nově uzavřeným smlouvám - v daném měsíci 
 
 
 

Měsíc 
Sociálně terapeutické 

činnosti 
Zprostředkování 

kontaktu se spol. prost. 
Pomoc při uplatňování 

práv 

Leden 4 0 8 

Únor 17 0 4 

Březen    
Duben    
Květen    
Červen    
Červenec    

Srpen    
Září    
Říjen    

Listopad    
Prosinec    

Celkem    
 



 

 

 
Závislosti* 

 
* tyto údaje se vztahují k novým klientům – nově uzavřeným smlouvám - v daném měsíci 
 
 
A – alkohol 
G – gambler 
D – drogy 
J – jiné

 A G D J AG GA AD DA AJ GD GJ DG DJ AGD AGJ JDA JDG AGDJ N 

Leden 1                   

Únor 3 1 2                 

Březen                    

Duben                    

Květen                    

Červen                    

Červenec                    

Srpen                    

Září                    

Říjen                    

Listopad                    

Prosinec                    

Celkem                    



 

 

 C Vzorový formulář Individuální plán 

 

 

Individuální plán klienta  
Odborné sociální poradenství 

 
 
Jméno a příjmení/anonymní značka klienta:......................................................................... 

Jméno a příjmení klíčového pracovníka:............................................................................... 

Datum sestavení individuálního plánování:........................................................................... 

 

Cíle nebo Potřeby (co klient potřebuje, čeho by chtěl v rámci spolupráce dosáhnout): 

Hlavní cíl (dlouhodobý): 

…………………………………………………………………………...............................................

.................................................................................................................................................... 

 

Dílčí cíle (krátkodobé nebo střednědobé, směřují k naplnění hlavního cíle):  

1. …………………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................ 

2. …………………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................ 

3. …………………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................ 

 

Potřeby:………………………………………………………………………………………………….

.................................................................................................................................................... 

 

Nabídnutá podpora (vše, co klientovi může pomoci k dosažení cíle - činnosti v rámci dané 

sociální služby, celé organizace, jiných služeb): 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dohoda o naplánovaných krocích  

(kdo, udělá co, za jakých podmínek a dokdy = termínované kroky směřující k naplňování cílů, 

event. možné překážky, které by se mohly objevit): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis klíčového pracovníka:................................................................................................. 

 
 



 

 

Zhodnocení individuálního plánu 
 

 
Zhodnocení spolupráce při naplňování cílů (zaměřuje se na proces spolupráce mezi 
klíčovým pracovníkem a klientem – komunikace, frekvence setkávání, vztah): 
 
 
 
 
 
 
 
Co se podařilo (jakých cílů bylo dosaženo, které kroky byly naplněny): 
 
 
 
 
 
 
 
Co se nepodařilo a proč: 
 
 
 
 
 
 
 
Překážky, které bránily naplňování cíle/cílů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plán další spolupráce (pokračování v naplňování stávajících cílů, redefinice cílů = 
stanovení nových, event.ukončení spolupráce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zhodnocení: …...........................................................  

Podpis klíčového pracovníka:............................................... 

 



 

 

 D Vzorový formulář Mapování potřeb 

 

 

 
Mapování potřeb  

Modrý kříž v České republice o.s. 

 

Jméno příjmení/anonymní značka klienta:............................................................................. 

Jméno a příjmení klíčového pracovníka:................................................................................ 

Datum zahájení mapování:...................................................  

 

Oblasti potřeb: 

I. Bydlení 
Kde bydlíte? (místo a typ bydlení) 
S kým bydlíte? 
Vyhovuje Vám to takto? 
Jakou máte představu o ideálním bydlení? 
Můžeme Vám v této oblasti nějak pomoci?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Vzdělání a práce 
Jaké je Vaše nejvyšší dosažení vzdělání? 
Pracujete/pracoval/a jste v oboru?  
Jakou máte praxi? 
Jaké je Vaše současné zaměstnání? 
Máte nějaké další vzdělání (kurzy, školení, výcviky)? 
Jste se svou prací spokojen/a? 
Uvažujete o změně zaměstnání?  
Chtěl/a byste se dále vzdělávat? V jaké oblasti? 
Můžeme Vám v této oblasti nějak pomoci?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

III. Finance 
Jste spokojen/a se svou finanční situací?  
Máte nějaké finanční potíže, dluhy apod.? 
Můžeme Vám v této oblasti nějak pomoci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV. Zdraví  
Máte nějaké tělesné potíže? 
Docházíte k odborným lékařům? 
Užíváte pravidelně léky na lékařský předpis? Pokud ano, pak jaké?  
Kdy jste byl/a naposledy u svého praktického lékaře? 
Byl/a jste v posledních pěti letech hospitalizován? (v souvislosti s pitím, braním drog, hraním či v důsledku jiných 
somatických nebo psychických obtíží) 
Léčil/a jste se pro duševní potíže? 
Měl/a jste někdy období zhoršení psychického stavu, které nebylo vyvoláno následkem užívání alkoholu, drog, 
hraní, kdy jste:   

 trpěl/a depresemi 
 trpěl/a úzkostí 
 trpěl/as stavy, kdy jste těžko chápal/a, nesoustředil/a se, nepamatoval/a si 
 měl/a halucinace, utkvělé představy 
 nebyl/a schopen/a se ovládat 
 měl/a myšlenky na sebevraždu 
 se pokusil/a o sebevraždu 

Měla jste v důsledku užívání alkoholu, drog, hraní myšlenky na sebevraždu?  
Pokusil/a jste se v této souvislosti o sebevraždu? 
Jak se v současné době cítíte? 
+ Otázky vztahující se ke kariéře závislosti- rozpracovat společně? 
Můžeme Vám v této oblasti nějak pomoci?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

V. Sociální vztahy 
Jaký je Váš rodinný stav? 
Máte děti? Kolik? Jak jsou staré? Kde žijí? 
Jak vnímáte vztahy se svými nejbližšími? (partner, děti) 
Jaká je Vaše původní rodina (rodiče, sourozenci, jiní příbuzní). Jaké s nimi máte v současné době vztahy? 
Stýkáte se?  
Je/byl někdo z Vaší rodiny závislý na alkoholu, drogách hazardu, event. na něčem jiném? Víte o nějakém 
závažném onemocnění v rodině? 
Máte přátele?  
Jaké jsou Vaše vztahy s kolegy v práci? 
Jste spokojený/á se vztahy, které máte? (počet a kvalita vztahů) 
Jaké jsou další důležité osoby ve Vašem životě?  
Můžeme Vám v této oblasti nějak pomoci?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Volný čas 
Co Vás zajímá? (kultura, sport, vzdělávání se, cestování, atd.) 
Máte nějaké koníčky? 
Jak trávíte volný čas?  
Chtěl byste se něco nového naučit?  
Jak jste spokojen/a s náplní volného času? 
Můžeme Vám v této oblasti nějak pomoci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
VII. Hodnoty 
Co je ve Vašem životě důležité?  
Máte nějaké nesplněné sny, přání, touhy?  
Čeho byste chtěl/a v životě dosáhnout, co byste si přál/a splnit? 
Je něco čeho se obáváte? 
Máte nějaké životní krédo?  
Co dává Vašemu životu smysl? 
Jakou roli hraje ve Vašem životě víra?  
Můžeme Vám v této oblasti nějak pomoci? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Jiné důležité informace:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum ukončení mapování:     ....................................... 

Podpis klíčového pracovníka: ......................................................................



 

 

 E Vzorová smlouva služby OSP 

SMLOUVA  O  POSKYTOVÁNÍ  SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 „Odborné sociální poradenství“ 

 
 

uzavřená dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 51 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 
mezi těmito smluvními stranami: 
 

 
Poskytovatel: Modrý kříž v České republice o.s 

                         se sídlem: Šadový 311, 737 01 Český Těšín, IČ: 266 411 78 

                         Poradna Ostrava 

                         Havlíčkovo nábřeží 687/21, 702 00 Moravská Ostrava, tel.č.: 733 535 487,    

                         nebo: 558 84 17 40 

                         zastoupený PhDr. Monikou Kovalčíkovou  

 
(dále jen poskytovatel) 

 
 
 
Klient/klientka:     

  narozen/a:  

  adresa pro doručování:   
(dále jen klient) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Modrý kříž v České republice o.s. poskytuje „Odborné sociální poradenství“ dle zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách osobám  starším 18-cti let majícím potíže v oblasti 
nadužívání, škodlivého užívání a závislosti na alkoholu, jiných návykových látkách a 
hráčských aktivitách, a také příbuzným a blízkým osob závislých či ohrožených  závislostí na 
alkoholu,  jiných návykových látkách, či patologickém hráčství. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Poskytovatel se zavazuje klientovi poskytnout sociální službu „Odborné sociální poradenství“ 
s cílem pomoci klientovi v jeho aktuální obtížné životní situaci související se závislostí či 
škodlivým užíváním alkoholu, jiných návykových látek nebo patologickým hráčstvím. 
 

 III. 
Rozsah a způsob poskytování sociální služby  



 

 

 
(1) Poskytovatel sjednává s klientem rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem  

na osobní cíl a individuální potřeby klienta. Tento cíl bude realizován a průběžně 
hodnocen v rámci procesu individuálního plánování ve spolupráci s klientem, klíčovým 
pracovníkem a sociálním pracovníkem poskytovatele (pokud není zároveň klíčovým 
pracovníkem). 
 
 

 (2) Poskytovatel a klient v době uzavírání smlouvy stanovili cíl spolupráce. Tímto cílem je:   
 

 

(3) Poskytovatel s klientem se dohodli na rozsahu poskytované sociální služby dle 
požadavků klienta a možností poskytovatele tak, že poskytovatel klientovi:  

 

a) Zprostředkuje kontakt se společenským prostředím, poskytne podporu při využívání   
běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Pomůže při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména zprostředkování 
kontaktu s veřejnými institucemi, jinými organizacemi či občany. Podpoří klienta v dalších 
aktivitách podporujících jeho sociální začlenění. 

  

b) Zajistí individuální setkávání klienta a odborného pracovníka, při kterém se formou 
rozhovoru pracuje na problému klienta. Pracovník provází klienta problémem a podporuje  
jej při řešení jeho životní situace. 

 
 

IV. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

Služba bude poskytována v prostorách Poradny v Ostravě, v provozní době Poradny, 
v předem stanovený čas, na kterém se klient dohodne s příslušným pracovníkem (sociálním 
pracovníkem nebo terapeutem). Délka jednoho setkání pracovníka s klientem bude 60 min 
(maximální délka jednoho setkání pracovníka s klientem bude ve výjimečných případech 90 
min.) 
 

V. 

Změna smlouvy o poskytování služby 

(1) Smlouva o poskytování služby může být změněna pouze písemnou formou na základě 
individuálních potřeb klienta. Podnět ke změně smlouvy může dát klient nebo 
poskytovatel.  

(2) V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních služeb, které 
mají dopad na obsah této smlouvy, předloží poskytovatel klientovi návrh na změnu této 
smlouvy. 

VI. 

Úhrada za poskytování sociální služby 

Služba je poskytována zdarma dle §72 zákona č. 108/2006 sb. o sociálních službách 
 
 

VII. 



 

 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

(1)  Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi sjednanou sociální službu v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména se Zákonem o sociálních službách ve znění   
pozdějších předpisů. Při poskytování se zavazuje uplatňovat standardy kvality sociálních 
služeb. 

(2) Klient prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi klienta. Klient prohlašuje, že 
tato práva a povinnosti klienta mu byla předána v písemné podobě, že si je přečetl a že 
jim plně porozuměl. Klient se zavazuje tato pravidla dodržovat. Práva a povinnosti klienta 
jsou obsahem Přílohy č. 1 této smlouvy. 

(3) Klient byl seznámen s postupem při podávání stížností a možností seznámit se s dalšími 
směrnicemi poskytovatele, kterými se řídí poskytování sociální služby. Postup při 
podávání stížností je obsahem Přílohy č. 2 této smlouvy. 

 

 

VIII. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 

(1)  Klient může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.  

(2)  Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení 
podmínek smlouvy se považuje zejména vědomé narušování či ignorování průběhu 
služby nebo agresivní chování. 

 
b) jestliže klient opakovaně porušuje povinnosti, které vyplývají ze smlouvy  
 
c) jestliže se klient chová k pracovníkovi způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke 

snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí 

 
d) v případě, že klient bez předchozí domluvy nenavštíví poradnu po dobu tří měsíců  

 

(3) V případě důvodů uvedených v odst. 2 a) až c) tohoto článku smlouva zaniká v okamžiku 
doručení písemné výpovědi. V písemné výpovědi smlouvy musí poskytovatel uvést 
důvody, pro které se rozhodl službu ukončit. 

 

(4) V případě výpovědního důvodu uvedeného v odst. 2 d) tohoto článku se smlouva ruší 
uplynutím 3 měsíců následujících po dni, ve kterém klient naposledy kontaktoval  
poradnu. 

 
IX. 

Ukončení poskytování sociální služby 
 

(1) K ukončení spolupráce (ukončení poskytování sociální služby) dochází vždy, když: 

α) klient dosáhne stanoveného osobního cíle  

β)β)β)β) uplyne stanovená doba poskytování služby 



 

 

 
X. 

Ochrana osobních údajů 

(1) Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval a zpracovával osobní údaje (včetně 
tlivých údajů) o klientovi, a to v rozsahu nezbytně nutném, za účelem řádného 
poskytování sociální služby „Odborné sociální poradenství“.  

(2) Klient bere na vědomí, že: 

• zpracovávány jsou osobní a citlivé údaje požadované zákonem č. 108/2006, Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, potřebné pro daný typ 
poskytované služby, tj.: jméno a příjmení, datum narození, adresa 
pobytu/doručovací adresa, jméno a příjmení ošetřujícího lékaře (praktického 
lékaře, odborného lékaře), event. jiné údaje, které pracovníkům sdělí, a které jsou 
důležité při řešení mé situace  

• osobní a citlivé údaje jsou zpracovávány v písemné a elektronické podobě, 
shromažďují se za účelem vedení spisové dokumentace v rámci poskytované 
služby  

• do osobního spisu je vždy písemně zaznamenán obsah konzultace 
• osobní a citlivé údaje budou správcem uchovány po dobu poskytování služeb, 

nejdéle po dobu nezbytné archivace dokumentů  
• k osobním a citlivým údajům mají přístup pověření pracovníci organizace 

(pracovníci v přímé péči – sociální pracovníci, terapeuti, manažer kvality a ředitel 
organizace), osoby státem pověřené kontrolou kvality sociálních služeb, další 
osoby pouze se souhlasem klienta 

(3) Se souhlasem klienta se pověření pracovníci poskytovatele mají právo seznámit s jeho 
zdravotním stavem (např. dotazem u praktického či odborného lékaře, ve zdravotnickém 
zařízení), a to v rozsahu nezbytném pro poskytování sociálních služby. 

(4) Poskytovatel je vázán mlčenlivostí dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. 
 
 

XI. 
Doba platnosti smlouvy 

 
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 

 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 
 
(2)  Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že   



 

 

smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 

úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 

V Ostravě dne ………….    
 
 
 
 
 
 
……………………………                                                
………………………  za poskytovatele                                                                       
klient                                         

PhDr. Monika Kovalčíková  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Odborné sociální 
poradenství 
 

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ 
 
V práci týmu jsou respektována a chráněna lidská práva v souladu s „Listinou 
základních práv a svobod“. 
 
Práva klientů: 

• Klient má právo na svobodné rozhodování o svém životě. 
 
• Klient má právo na čestné jednání vůči své osobě. 
 
• Klient má právo vyjadřovat se ke všemu, co se jej týká, sdělovat svá přání, osobní 

cíle a podílet se na plánování postupu při poskytování služeb. Klient má právo na 
vyjádření svých názorů a jejich respektování pracovníky Modrého kříže v ČR (dále 
jen MK). 

 
• Klient má právo na důstojnost a respekt po celou dobu poskytování sociální služby 
 
• Klient má právo na poskytnutí bezplatné služby bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu 

pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné myšlení, národní nebo sociální původ, 
příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, sexuální orientaci, zdravotní stav i 
minulost nebo veřejné a majetkové postavení. 

 
• Klient má právo na přiměřenou podporu a motivaci vzhledem k jeho individuálním 

potřebám. 
 
• Klient má právo na podporu a posilování sebevědomí a sebehodnocení, má právo na 

pomoc při hledání možností seberealizace. 
 
• Klient má právo být včas informován o změnách v personálním zajištění, pracovní 

době nebo změně místa Poradny. 
 
• Klient má právo na to, aby mu byla poskytována kvalitní sociální služba a také 

pravdivé a potřebné informace. 
 
• Klient má právo na ochranu osobních údajů, které je zajištěno i v případě 

počítačového zpracování. Má právo na dodržování mlčenlivosti ze strany pracovníků 
MK (veškeré informace sdělené klientem jsou považovány za důvěrné, slouží pouze 
k poskytování kvalitní služby a bez souhlasu klienta nesmí být nikomu sděleny – 
kromě výjimek stanovených zákonem).  

 
• Klient má právo být informován o způsobu vedení dokumentace. Má právo nahlížet 

do dokumentace o něm vedené. 
 
• Klient má právo na anonymitu. 
 
• Klient má právo být o svých právech a povinnostech informován, a to převzetím 

písemného dokumentu „Práva a povinnosti klientů“. Práva a povinnosti klientů jsou 
vždy vyvěšeny na nástěnce v poradně. 

 
• Klient má právo na ukončení spolupráce, a to kdykoliv, bez udání důvodu a bez 

hrozby jakékoliv sankce. 
 
• Klient má právo na zprostředkování kontaktu s dosažitelnými odborníky 

(organizacemi), kteří mohou přispět k řešení klientovy situace.  
 
• Klient má právo na vyjádření svých podnětů a připomínek a na podání stížnosti na 

kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby (postup při poskytování služby, 



 

 

chování a jednání pracovníků poradny, apod.). Zároveň je informován o tom, kam se 
obrátit a jakým způsobem stížnost podat – toto je mu sděleno přímo pracovníky 
poradny, postup podávání stížností najde klient také na nástěnce.  

• Při příchodu do poradny má zájemce o službu právo na přijetí odpovědným 
pracovníkem, který ho bude informovat o druhu služby, provozní době a jménech 
zaměstnanců poradny, kteří s ním budou pracovat. Pokud pracovník nemůže klientovi 
poskytnout požadovanou službu ihned, objedná ho nejpozději do 14 dnů od prvního 
kontaktu. 

 
Povinnosti klientů: 

• Klient je povinen dodržovat povinnosti klienta Modrého kříže v ČR stanovené v tomto 
dokumentu. 

 
• Klient je povinen se omluvit v případě, že není schopen se dostavit na domluvenou 

konzultaci,  a  to  buď  osobně  či    písemně,  na  adrese  Havlíčkovo nábřeží 687/21,  
PSČ: 702 00, Moravská  Ostrava  nebo  telefonicky  na tel. číslo 733 535 487 (je 
možno poslat i SMS), nebo 558 84 17 40 (pevná linka)  

 
• Klient je povinen aktivně spolupracovat na řešení své situace a uvádět vždy pravdivé 

údaje. 
 
• Klient je povinen nenarušovat svým chováním a jednáním pravidla dobrých mravů 

(občanského soužití), slušného chování a úcty k okolí. Je zakázáno jakékoliv slovní 
nebo fyzické napadání pracovníků poradny. 

 
• Klient bere na vědomí, že je zakázáno poškozovat majetek poradny. 
 
• Klient je povinen respektovat smlouvu o poskytování služby a zní vyplývající 

podmínky spolupráce. 
 
• Klient je povinen informovat odpovědné pracovníky o všech závažných okolnostech 

(např. změny zdravotního stavu, psychického stavu, aj.), které mohou významným 
způsobem ovlivnit průběh spolupráce, bezpečí klienta nebo pracovníka, popř. okolí a 
které jsou nosnými informacemi pro práci s rizikem 

 
• Klient bere na vědomí přísný zákaz užívání alkoholu nebo jiných návykových látek, 

nevnášet je do prostor poradny a nepožívat je ani v prostorách budovy. 
 
• Klient je povinen se na konzultaci v poradně dostavit bez předchozího požití 

návykové látky 
 
• Klient je povinen v prostorách poradny i celé budovy nekouřit a nemanipulovat 

s otevřeným ohněm  
 
• Klient bere na vědomí, že v případě hrubého nebo opakovaného porušení povinností 

je poskytovatel oprávněn ukončit s klientem spolupráci. 
 
Poradna si vymezuje právo nepřijmout klienta, který je aktuálně pod vlivem návykové látky. 
V odůvodněných případech může pracovník poradny použít test k dechové zkoušce na 
alkohol nebo test na přítomnost drog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby Odborné sociální 
poradenství 
 

Postup při podávání stížností 
JAK SI MŮŽETE STĚŽOVAT? 

• ústně – osobně, telefonicky 
• písemně – poštou, e-mailem, osobním předáním, vhozením zapsané stížnosti do schránky 

s názvem „Podněty, připomínky a stížnosti“ zavěšené na vstupních dveřích Poradny, zápisem 
do „Knihy podnětů, připomínek a stížností“ přístupné na viditelném místě v prostorách 
Poradny  

• anonymně – poštou, e-mailem, SMS, vhozením zapsané stížnosti do schránky „Podněty, 
připomínky a stížnosti“ zavěšené na vstupních dveřích Poradny 

• prostřednictvím nezávislého zástupce, kterého si sami zvolíte 
 

KOMU SI MŮŽETE STĚŽOVAT? 
• pracovníkům Poradny v Ostravě: PhDr. Monice Kovalčíkové a Mgr. Kateřině Haasové 
      adresa poradny: Havlíčkovo nábřeží 687/21, 702 00 Moravská Ostrava 
      e-mail:ostrava@modrykriz.org 
• vhozením zapsané stížnosti do schránky „Podněty, připomínky a stížnosti“ zavěšené na 

vstupních dveřích Poradny 
• pracovníkům centrály naší organizace na adrese: Modrý kříž v České republice o.s. 

Viaduktová 8, 73701 Český Těšín 
 

KDO BUDE VAŠI STÍŽNOST ŘEŠIT? 
• stížnost bude řešena na poradě pracovníků všech poraden naší organizace v Českém Těšíně 

za účasti vedení organizace. Pokud sdělíte vedoucí Poradny v Ostravě, že chcete být 
přítomen/přítomna projednávání Vaší stížnosti osobně, pak na tento Váš požadavek bude 
brán ze strany naší organizace zřetel. 

 
KDY SE DOZVÍTE, JAK BYLA STÍŽNOST VYŘEŠENA?  

• v co nejkratší době, nejdéle však do 30ti dní 
 

JAK SE TO DOZVÍTE? 
• bude Vám buď osobně či jiným způsobem předáno vyjádření ke stížnosti s uvedením postupu, 

jak byla stížnost vyřešena 
• u anonymních stížností bude stížnost i vyjádření ke stížnosti vyvěšeno na nástěnce v poradně  
 

CO MŮŽETE DĚLAT, JESTLIŽE NEJSTE S VÝSLEDKEM VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI 
SPOKOJEN/A? 

• jednou z možností je odvolat se proti vyřízení stížnosti k nadřízenému orgánu, kterým je 
Výbor Modrého kříže v České republice, se sídlem na adrese: Viaduktová 8, 73701 Český 
Těšín 

• další možností je obrátit se s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti na 
některou z těchto nezávislých institucí:   
- Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno-město 

     e-mail: podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz 
   - Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 
     Ostrava, vedoucí odboru: Mgr. Daniel Rychlík, daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz  
   - Odbor sociálních věcí, školství, sportu, a volnočasových aktivit Magistrátu města   
     Ostrava, ul. 30. dubna 2D, 729 30  Ostrava, vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  
      e-mail: jrovnakova@ostrava.cz, tel.č.: 599444605 
     Ostrava, vedoucí odboru: Mgr. Daniel Rychlík, daniel.rychlik@kr-moravskoslezsky.cz  

             - Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,email:posta@uoou.cz   
   - Český helsinský výbor, Štefánikova21, 150 00 Praha 5, e-mail:sekr@helcom.cz 

 



 

 

 

 F Vzorová smlouva služby SNP 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY                   
„SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE“ 

 
 
 
uzavřená dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 51 zákona č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
Poskytovatel:  Modrý Kříž v České republice,o.s 
                          zastoupený Mgr. Janem Czudkem 
                          se sídlem Šadový 311, 737 01 Český Těšín 
                          (dále jen poskytovatel) 
 
Klient:       
   Narozen:  
   Adresa pro doručování:   
   (dále jen klient) 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Modrý kříž v České republice o.s. poskytuje „Služby následné péče“, dle §64 zákona 
108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, osobám závislým na alkoholu, 
jiných návykových látkách a hráčských aktivitách. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Poskytovatel se zavazuje klientovi poskytnout sociální službu „Služby následné péče“ 
s cílem pomoci klientovi v jeho aktuální obtížné životní situaci související se závislostí 
na alkoholu, jiných návykových látkách nebo patologickým hráčstvím. 
 

III. 
Rozsah a způsob poskytování sociální služby  

 
(1) Poskytovatel sjednává s klientem rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na 

osobní cíle a individuální potřeby klienta. Tyto cíle budou stanoveny, realizovány a průběžně 
hodnoceny v rámci procesu individuálního plánování ve spolupráci s klientem a klíčovým 
pracovníkem. 

 
(2) Poskytovatel s klientem v době uzavírání smlouvy stanovili cíl spolupráce. Tímto cílem je:   
 
(3) Poskytovatel s klientem se dohodli na rozsahu poskytované sociální služby 

dle požadavků   klienta a možností poskytovatele tak, že poskytovatel 
klientovi:  

 



 

 

 

a) Zprostředkuje kontakt se společenským prostředím, poskytne podporu při 
využívání   běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Pomůže při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, zejména zprostředkování kontaktu s veřejnými institucemi, 
jinými organizacemi či občany. Podpoří klienta v dalších aktivitách 
podporujících jeho sociální začlenění. 

b) Zajistí individuální setkávání klienta a odborného pracovníka, při kterém se 
formou rozhovoru pracuje na problému klienta. Pracovník provází klienta 
nepříznivou životní situací a podporuje jej v jejím řešení. 

 
IV. 

Místo a čas poskytování sociální služby 
 

Služba bude poskytována průběžně po dobu platnosti smlouvy v prostorách Poradny 
OSTRAVA, v provozní době Poradny, v předem stanovený čas, na kterém se klient 
dohodne s příslušným pracovníkem (sociálním pracovníkem nebo terapeutem). 
Délka jednoho setkání pracovníka s klientem je zpravidla max. 60 min.  
 

V. 
Změna smlouvy o poskytování služby 

 
(1)   Smlouva o poskytování služby může být změněna pouze písemnou formou na 

základě individuálních potřeb jedné nebo obou smluvních stran. Podnět ke 
změně smlouvy může dát klient nebo poskytovatel.  

(2)       V případě změny obecně závazných právních předpisů v oblasti sociálních 
služeb, které mají dopad na obsah této smlouvy, předloží poskytovatel 
klientovi návrh na změnu této smlouvy. 

 
VI. 

Úhrada za poskytování sociální služby 
 

Služba je poskytována zdarma dle §72 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
(1)  Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi sjednanou sociální službu 

v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se Zákonem o sociálních 
službách ve znění   pozdějších předpisů. Při poskytování se zavazuje 
dodržovat standardy kvality sociálních služeb. 

 
(2)  Klient prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi klienta a 

pracovníků. Klient prohlašuje, že tato práva a povinnosti mu byla předána v 
písemné podobě, že si je přečetl a že jim plně porozuměl. Klient se zavazuje 
tato pravidla dodržovat. Práva a povinnosti klienta a pracovníků jsou obsahem 
Přílohy č. 1 a 2. této Smlouvy. 

 
(3)    Klient byl seznámen s postupem při podávání stížností a možností seznámit se 



 

 

 

s dalšími směrnicemi poskytovatele, kterými se řídí poskytování sociální 
služby. Postup při podávání stížností je obsahem Přílohy č. 3 této Smlouvy. 

 
VIII. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
 

(1) Klient může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu.  
 
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 
 

a) jestliže klient hrubě poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé 
 porušení podmínek smlouvy se považuje zejména vědomé narušování či 
 ignorování průběhu služby a agresivní chování. 

 
b) Jestliže klient opakovaně porušuje povinnosti, které vyplývají ze smlouvy. 

Za  opakované porušení povinností je považováno, pakliže klient poruší tyto 
 povinnosti více než 2x. 

 
c) Jestliže se klient chová k pracovníkům způsobem, jehož záměr nebo 

důsledek  vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 
nepřátelského,  ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. 

 
d) V případě, že se klient bez omluvy nedostaví na naplánovanou konzultaci 

 (omluva je ze strany pracovníků Poradny přijata, pokud proběhne 
nejpozději do  čtrnácti kalendářních dnů ode dne naplánované 
konzultace včetně), toto jednání  je bráno jako porušení povinností 
vyplývajících ze smlouvy. 

 
(3) V případě důvodů uvedených v odst. 2 a) až c) tohoto článku smlouva zaniká 

v okamžiku doručení písemné výpovědi. V písemné výpovědi smlouvy musí 
poskytovatel uvést důvody, pro které se rozhodl službu ukončit. 

 
(4) V případě výpovědního důvodu uvedeného v odst. 2 d) tohoto článku smlouva 

zaniká čtrnáctý den následujícím po dni, ve kterém byla naplánována 
konzultace. 

 
IX. 

Ochrana osobních údajů 

(1)   Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval a zpracovával 
osobní údaje   (včetně citlivých údajů) o klientovi, a to v rozsahu nezbytně 
nutném, za účelem  řádného poskytování sociální služby „Služby následné 
péče“. Souhlas se  shromažďováním a zpracováním osobních a citlivých 
údajů je přílohou č. 4 této  Smlouvy.  

(2)   Poskytovatel je vázán mlčenlivostí dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách. 

X. 
Doba platnosti smlouvy 

 



 

 

 

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

(2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – tj. do 31.12.2013 
 

XI. 
Ukončení poskytování sociální služby 

 
K ukončení spolupráce (ukončení poskytování sociální služby) dochází vždy, když: 
(1) Dojde k naplnění stanovených cílů a žádné další nejsou stanoveny  
(2) Uplyne stanovená doba poskytování služby 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní 
strana  obdrží jedno vyhotovení. 

(2) Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou Dodatku ke Smlouvě. 
(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli, a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 

obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
V Ostravě dne     2013 

 
     
 
………………………………..                                                                
………………………….. 
         za poskytovatele                                                                                        klient 
         Mgr. Jan Czudek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
Příloha č. 1   
Smlouvy o poskytování sociální služby Služby následné péče 
 

 

 
 

 
Práva a povinnosti klientů  

Modrého kříže v České republice o.s. 
Služby následné péče 

  
V práci týmu jsou respektována a chráněna lidská práva v souladu s „Listinou 
základních práv a svobod“. 
 
Práva klientů: 
 

− Klient má právo na ochranu osobních údajů 
− Klient má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena 
− Klient má právo na  písemnou zprávu o spolupráci, pokud o ni zažádá. Klient 

vyspecifikuje, o jakých konkrétních údajích a oblastech spolupráce má zpráva 
pojednávat. Na zprávu o spolupráci, pokud o ni zažádá, má klient právo při 
ukončení poskytování služby, nebo maximálně 1x v období každých třech 
měsíců v průběhu spolupráce. 

− Klient má právo na ukončení spolupráce bez udání důvodu 
− Klient má právo být informován o změnách, které mohou nějakým způsobem 

ovlivnit průběh soc. služby  
− Klient má právo na bezplatné poskytnutí sociální služby 
− Klient má právo na změnu klíčového pracovníka dle pravidel a podmínek 

stanovených ve standardu č. 5 – Individuální plánování průběhu služby  
− Klient má právo na individuální přístup 
− Klient má právo podávat podněty, připomínky a stížnosti 
− Klient má právo na poskytnutí služby odpovídající kvalitě požadované dle 

zákona o sociálních službách  
− Klient má právo na soukromí v podobě bezpečného prostředí poradny 
− Klient má právo na svobodnou volbu  

 
Povinnosti klientů: 
 

− Klient je povinen aktivně spolupracovat na řešení své situace 
− Klient je povinen dodržovat termíny i časy domluvených konzultací 
− Klient je povinen omluvit se předem v případě zpoždění, neúčasti na 

konzultaci, a to telefonicky na číslech: 558 84 17 40, 733 535 487 (možno i 
SMS), nebo písemně na e-mail: ostrava@modrykriz.org  

− Klient je povinen nenarušovat svým chováním a jednáním pravidla dobrých 
mravů, slušného chování a úcty k okolí. Je zakázáno jakékoliv slovní nebo 
fyzické napadání pracovníků Poradny a poškozování majetku Poradny MK. 



 

 

 

− Klient bere na vědomí zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm v 
prostorách Poradny  

− Klient je povinen informovat pracovníky Poradny o všech závažných 
okolnostech (např. změně zdravotního stavu, psychického stavu, aj.), které 
mohou významným způsobem ovlivnit průběh spolupráce 

 
Příloha č. 2   
Smlouvy o poskytování sociální služby Služby následné péče 
 

 

 

 
Práva a povinnosti pracovníků 

Modrého kříže v České republice o.s. 
 
  

Práva pracovníků: 
 

− Pracovník má právo odmítnout vést jednání s klientem, který vykazuje známky 
akutní intoxikace, v případě, že k této situaci dojde, pracovník se s klientem 
domluví na jiném termínu konzultace  

− Pracovník má právo zrušit konzultaci z provozních důvodů 
− Pracovník má právo dodržet dohodnutý čas konzultace i v případě pozdního 

příchodu klienta 
− Pracovník má právo odmítnout jednání s klientem , který přijde méně než 30 

minut před koncem pracovní doby 
− Pracovník má právo konzultovat průběh spolupráce s klientem v rámci 

případové supervize za podmínky dodržení anonymity klienta 
 
Povinnosti pracovníků: 
 

− Pracovník je povinen informovat klienta předem o všech změnách týkajících 
se průběhu poskytování služby 

− Pracovník je povinen zajistit náhradní termín v případě zrušení konzultace 
− Pracovník je povinen vést dokumentaci a umožňovat klientovi do ní nahlížet 
− Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích, 

které se dozví v průběhu poskytování sociální služby, a o obsahu konzultací, 
kromě výjimek stanovených zákonem  

− Pracovník je povinen dodržovat zákony zákon č. 108/2006 o Sociálních 
službách,  Etický kodex pracovníka Modrého kříže a ostatní etické kodexy v 
rámci svých profesí, a postupovat dle Standardů kvality sociálních služeb a 
vnitřních předpisů organizace 

− Pracovník je povinen průběžně se vzdělávat a účastnit se supervizí 
− Pracovník je povinen podílet se na zvyšování kvality sociální služby 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3   
Smlouvy o poskytování sociální služby Služby následné péče 

 

 
Postup při podávání stížností 

Jak si můžete stěžovat? 
• ústně – osobně, telefonicky 
• písemně – poštou, e-mailem, osobním předáním, vhozením zapsané stížnosti do schránky 

s názvem „Podněty, připomínky a stížnosti“ zavěšené na vstupních dveřích Poradny, zápisem 
do „Knihy podnětů, připomínek a stížností“ přístupné na viditelném místě v prostorách 
Poradny  

• anonymně – poštou, e-mailem, vhozením zapsané stížnosti do schránky „Podněty, připomínky 
a stížnosti“ zavěšené na vstupních dveřích Poradny 

• prostřednictvím nezávislého zástupce, kterého si sami zvolíte 
 

Komu si můžete stěžovat? 
• pracovníkům Poradny OSTRAVA: PhDr. Monice Kovalčíkové a Mgr. Katce Haasové 
      adresa Poradny: Havlíčkovo nábřeží 687/21, 702 00 Moravská Ostrava 
      e-mail: ostrava@modrykriz.org 
• vhozením zapsané stížnosti do schránky „Podněty, připomínky a stížnosti“ zavěšené na 

vstupních dveřích Poradny 
• pracovníkům centrály naší organizace na adrese: Modrý kříž v České republice o.s. 

Viaduktova 8, 73701 Český Těšín 
 

Kdo bude Vaši stížnost řešit? 
• stížnost bude řešena na poradě pracovníků všech Poraden naší organizace v Českém Těšíně 

za účasti vedení organizace. Pokud sdělíte vedoucí Poradny Ostrava, že chcete být 
přítomen/přítomna projednávání Vaší stížnosti osobně, pak na tento Váš požadavek bude 
brán ze strany naší organizace zřetel. 

 
Kdy se dozvíte, jak byla stížnost vyřešena? 

• v co nejkratší době, nejdéle však do 30ti dní 
 

Jak se to dozvíte? 
• bude Vám buď osobně či písemně (poštou, e-mailem) předáno vyjádření ke stížnosti 

s uvedením postupu, jak byla stížnost vyřešena 
• u anonymních stížností bude stížnost i vyjádření ke stížnosti vyvěšeno na nástěnce v Poradně  
 

Co můžete dělat, jestliže nejste s výsledkem vyřízení stížnosti spojen/a?  
• jednou z možností je odvolat se proti vyřízení stížnosti k nadřízenému orgánu, kterým je 

Výbor Modrého kříže v České republice, se sídlem na adrese: Viaduktová 8, 73701 Český 
Těšín 

• další možností je obrátit se s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti na 
některou z těchto nezávislých institucí:   

   - Odbor sociálních věcí, školství, sportu, a volnočasových aktivit Magistrátu města   
     Ostrava, ul. 30. dubna 2D, 729 30  Ostrava, vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Rovňáková,  
      e-mail: jrovnakova@ostrava.cz, tel.č.: 599444605 

- Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno-město 
     e-mail: podatelna@ochrance.cz, www.ochrance.cz 



 

 

 

   - Úřad práce české Republiky – Moravskoslezský kraj  
     Inspekce poskytování sociálních služeb 
     30. dubna 3130/2c, 702 00 Ostrava 
   - Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,email:posta@uoou.cz   

                - Český helsinský výbor, Štefánikova21, 150 00 Praha 5, e-mail:sekr@helcom.cz 
 
 
Příloha č. 4  
Smlouvy o poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství 
 

 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
  

Já,                   , nar.                 souhlasím se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých 
údajů organizací Modrý kříž v České republice o.s. (dále jen "správce") pro účely poskytování sociální 
služby „Služby následné péče“. 
 

Beru na vědomí, že: 

• zpracovávány jsou osobní a citlivé údaje požadované zákonem č. 108/2006, Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, potřebné pro daný typ poskytované služby, tj.: jméno 
a příjmení, datum narození, adresa pobytu a jiné údaje, které pracovníkům sdělím, a které 
jsou důležité při řešení mé situace  

• osobní a citlivé údaje jsou zpracovávány v písemné a elektronické podobě, shromažďují se za 
účelem vedení spisové dokumentace v rámci poskytované služby  

• do osobního spisu je vždy písemně zaznamenán obsah konzultace 

• osobní a citlivé údaje budou správcem uchovány po dobu poskytování sociální služby, nejdéle 
po dobu nezbytné archivace dokumentů  

• k osobním a citlivým údajům mají přístup pověření pracovníci organizace 
(pracovníci v přímé péči – sociální pracovníci, terapeuti, manažer kvality a 
ředitel organizace), osoby státem pověřené kontrolou kvality sociálních služeb, 
osoby pověřené kontrolou realizace projektu „Rozvoj a stabilizace sítě služeb 
následné péče v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo projektu 
CZ.1.04/3.1.02/86.000167, další osoby pouze s mým písemným souhlasem,  

 
 
Vymezení osob, kterým lze poskytnout informace týkající se osobních a citlivých údajů:  

• opatrovník 
• Vypište jméno/a, jaké informace jsme oprávněni sdělovat a jakou formou (písemně/ústně): 
• ............................................................................................................. 

 
• pověřený sociální pracovník/ce úřadů (OSPOD, MěÚ, ÚP atd.) 
• Vypište jméno/a, jaké informace jsme oprávněni sdělovat a jakou formou (písemně/ústně): 

............................................................................................................ 
 

• ošetřující psychiatr 
• Vypište jméno/a, jaké informace jsme oprávněni sdělovat a jakou formou (písemně/ústně): 

............................................................................................................ 
 

• ošetřující psycholog 
• Vypište jméno/a, jaké informace jsme oprávněni sdělovat a jakou formou (písemně/ústně): 

............................................................................................................ 
 



 

 

 

• ošetřující lékař (obvodní, specialista atd.) 
• Vypište jméno/a, jaké informace jsme oprávněni sdělovat a jakou formou (písemně/ústně) 

:............................................................................................................ 
 

• rodinný příslušník 
• Vypište jméno/a, jaké informace jsme oprávněni sdělovat a jakou formou (písemně/ústně): 

............................................................................................................ 
 

• jiná blízká osoba 
• Vypište jméno/a, jaké informace jsme oprávněni sdělovat a jakou formou (písemně/ústně): 

............................................................................................................ 
 

• jiné osoby 
• Vypište jméno/a, jaké informace jsme oprávněni sdělovat a jakou formou (písemně/ústně): 

............................................................................................................ 
 
 
 
HESLO:  
 
 
V Ostravě dne         2013   ……..…………………………….. 
 
 
                  podpis 
 


