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Abstrakt 
V současné době většina firem, využívá, pro zpracování informací, informační technologie. 

Také společnost ST Logistic, se rozhodla, že je třeba začít tyto technologie začít naplno vyu-

žívat ke zpracování svých interních procesů. 

Tato práce se zabývá vytvořením takového informačního systému, který této spediční společ-

nosti zjednoduší a urychlí práci při zpracovávání vnitropodnikových procesů, od přijetí ob-

jednávky od zákazníka, až po výstupy dat, důležité pro chod a rozvoj společnosti. Práce popi-

suje požadavky společnosti, jejich analýzu, návrh a implementaci systému. 

 

Klíčová slova: .NET, C#, LINQ to Entities, MS SQL, spedice, bakalářská práce 

 

Abstract 
At present most companies use information technology to process their data. ST Logistic 

Company also decided that it was time to start using such technology to the full in order to 

manage their internal processes. 

This bachelor thesis describes the task of creating such an information system that will 

streamline a company’s internal processes, including all steps from processing incoming or-

ders from customers to data outputs, managing information that is vital for daily running of 

the company and future growth. The work includes an analysis of the company's needs, de-

signing of a solution and the implementation of the system. 

 

Keywords: .NET, C#, LINQ to Entities, MS SQL, logistic, bachelor thesis 



4 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

CLR .................................... Common Language Runtime 

CSDL ................................. Conceptual schema definition language 

LINQ .................................. Language Integrated Query 

MSL ................................... Mapping schema language 

SQL .................................... Structured Query Language 

SSDL .................................. Store Schema Definition Language 

XML ................................... eXtensible Markup Language 
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1. Úvod 

V současné době většina firem, pro zpracování informací, využívá informační technologie. Dá 

se říci, že bez informačních technologií to v dnešní době již nejde. S vývojem výpočetních 

výkonů běžných počítačů a možností využití různých frameworků, kterých je na trhu dostup-

ných nespočet, je zde i vytváření sofistikovaného software řádově kratší, než tomu bylo dříve. 

V kombinaci s množstvím informací, dostupných na Internetu, je dnes tvorba informačního 

systému mnohem jednodušší a rychlejší, než tomu bylo kdykoliv dříve. 

Také vedení společnosti ST Logistic, s r.o., dospělo k závěru, že současný stav evidence jejich 

informací je nedostatečný a v krátkém časovém horizontu by mohl mít zásadní vliv na její 

konkurenceschopnost. Proto jsem byl osloven s nabídkou na vytvoření informačního systému, 

s využitím možností, které nám dnešní informační technologie nabízí. 

Cílem této práce bude implementace informačního systému pro spediční společnost ST Logis-

tic, s r.o. Informační systém má za úkol zpracovat veškeré interní procesy, které se v současné 

době u společnosti provádějí. 
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2. Specifikace požadavků 

Kapitola specifikace požadavků, se věnuje rozboru stávajícího stavu zpracovávání informací u 

zadavatele a definuje požadavky, které je třeba splnit při tvorbě nového informačního systé-

mu. 

2.1. Činnost společnosti ST Logistic, s r.o. 

Zadavatel, logistická společnost ST Logistic, s r.o., se zabývá zprostředkováním nákladní 

přepravy zboží různého druhu pro třetí společnosti sídlící v celé Evropě. Hlavním úkolem 

firmy, je zajistit převoz zboží na zákazníkem určené místo, kdekoliv na území Evropy. Čas 

nakládky a vykládky je velmi důležitou částí zakázky. Jedná-li se například o potraviny, které 

mají krátkou dobu trvanlivosti, pak jsou tyto časy pro firmu téměř kritické a za jejich nedodr-

žení hrozí společnosti nemalé pokuty. 

2.2. Současný stav 

Ve společnosti je používán IS vytvořený v aplikaci Microsoft Access. Tento, nyní používaný 

systém, nesplňuje celou řadu potřeb společnosti, ať už díky nespolehlivosti při přístupu více 

uživatelů k jedné databázi, tak ani svým návrhem. V systému se vyskytuje mnoho redundancí, 

vzniklých špatným návrhem celého systému. Data, používaná současným systémem se v pod-

statě nedají znovu použít v novém systému, mimo jiné také z důvodu absolutně odlišné datové 

struktury. Mnoho relací v současném systému nesplňuje ani 1normální formu a proto bylo 

společnosti navrhnuto začít, lidově řečeno, od nuly. Společnost s tímto souhlasila. 

2.3. Kdo IS využívá 

V současné době u zadavatele pracuje šest zaměstnanců na pozici dispečera, kteří pro svou 

práci využívají stávající informační systém. Do IS vkládají přijaté objednávky na přepravu 

zboží od dodavatelů a vystavují nové objednávky pro odběratele, kteří zboží přepraví. Dále 

mají za úkol vkládat do systému kontakty na dodavatele a odběratele. V novém IS, budou 

plnit stejné úkoly. 

Účetní, pracující u zadavatele, zapisují do IS přijaté a vydané faktury, sledují jejich splatnost 

a popřípadě zasílají upomínky na neuhrazené faktury po splatnosti. 

Vedoucí pracovníci, v současném IS, vyhledávají informace o zakázkách a zákaznících. 

2.4. Funkční požadavky 

Se zadavatelem bylo dohodnuto, že nový informační systém bude obsahovat evidenci zákaz-

níků zadavatele s možností zasílání poštovní korespondence na adresu zákazníka, přičemž 

zákazníci se dělí na dvě skupiny – dopravci (dodavatelé – zajišťují dopravu zboží – mají k 

dispozici dopravní prostředky) a přepravci (odběratelé – objednávají u zadavatele přepravu 
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zboží). Zákazník může být zároveň dopravce i přepravce. Dopravce i přepravce může mít 

sídlo v celé Evropě. Zároveň je nutné evidovat finanční částky v různých měnách s možností 

konverze na české koruny. Pro různé měny, vlastní zadavatel různé bankovní účty a to i u 

různých bankovních institucí. Objednávky, přijaté od přepravců, budou evidovány 

v informačním systému. Součástí objednávky přijaté, mimo standardních informací, bývá také 

seznam míst, určených k nakládce a vykládce zboží. V některých případech je k těmto místům 

také uveden datum a čas. Na základě přijaté objednávky, zajistí dispečer dopravu a dohodnu-

tému dopravci vystaví objednávku. Vystavená objednávka, musí být vždy potvrzena přeprav-

cem a informace o tomto potvrzení, musí být zaznamenána v informačním systému. Dispečer, 

má možnost zkombinovat více přijatých objednávek, nebo jen jejich položek do jedné dopra-

vy. Součástí vystavené objednávky, může v některých případech být také typ a SPZ vozidla, 

které má dopravu uskutečnit. Po uskutečněné dopravě zboží, účetní přepravci vystaví fakturu 

za práci, uskutečněnou na základě jeho objednávky. Měnu, která bude použita pro fakturaci 

dopravy, určí účetní při vkládání faktury do IS. Účetní také musí do informačního systému 

zaevidovat každou fakturu, přijatou od dopravce. 

2.5. Nefunkční požadavky 

Jako datové úložiště bude zvolen Microsoft SQL Server, ale do budoucna je třeba zajistit 

možnost využití i jiných datových úložišť. Klientská aplikace bude naprogramována na plat-

formě .NET Framework, v programovacím jazyku C#. Bude se jednat o dvouvrstvou aplikaci, 

tzv. tlustého klienta, kdy každá instance klientské aplikace bude sama přistupovat přímo 

k SQL serveru. 
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3. Analýza 

Tato kapitola se zabývá analýzou aplikační i datové části systému. 

3.1. Analýza aplikace 

3.1.1. Use case 

Kapitola obsahuje use case scénáře a diagramy. Z důvodu rozsáhlosti informačního systému, 

je mimo možnosti této práce zde uvádět všechny use case. A proto bude uveden pouze jeden, 

složitější use case. 

3.1.2. Use case scénář – Nová objednávka vystavená 

Následující scénář, popisuje jednotlivé kroky, které je třeba provést pro vložení nové objed-

návky vystavené do systému. 

Název Nová objednávka vystavená 

Popis Uživatel do systému přidá novou objednávku vystavenou. 

Actors Dispečer 

Pre-Condition V systému existuje alespoň jedna objednávka přijatá s položkami. 

Post-Condition Nová objednávka vystavená je vložena do systému. 

Základní kroky 1. Dispečer chce vytvořit objednávku na přepravu zboží. 

2. Dispečer v systému vybere možnost vytvoření objednávky vystave-

né. 

3. Systém automaticky vyplní: 

 Kód formuláře, textem „OPV“. 

 Středisko, aktuálním střediskem. 

 Uživatele – aktuální uživatel, přihlášený do systému. 

4. V detailu objednávky vystavené dispečer vyplní následující údaje: 

 Datum vystavení objednávky (bude přednastaveno aktuální da-

tum). 

 Typ vozidla, jaké má zajistit přepravu, pokud je vyžadován. 

 SPZ tahače, pokud je vyžadován konkrétní tahač. 

 SPZ návěsu, pokud je vyžadován konkrétní návěs. 

 Vybere měnu, pro ceny uvedené na objednávce ze seznamu měn. 

 Celkovou cenu objednávky vystavené v požadované měně. 

 Vybere DPH v procentech. 

 Poznámku, kterou chce zobrazit na reportu objednávky. 

 Poznámku, která nebude na reportu objednávky. 
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 Vybere dopravce, podle use case „Výběr dopravce“. 

 Vybere kontaktní osobu u dopravce, pokud je vyžadována. 

5. Na základě vložených a vybraných hodnot z kroku 5. se v detailu 

objednávky vystavené zobrazí následující údaje: 

 Název a adresa vybraného dopravce. 

 Splatnost, přiřazená dopravci. 

 Jméno, příjmení, titul, telefon, fax a email vybrané kontaktní 

osoby. 

 Textová poznámka, náležící vybranému dopravci. 

6. Dispečer vybírá položky objednávky (seznam nakládek a vykládek) 

podle use case: 

 „Výběr položek objednávky vystavené“ 

 „Odstranění položek objednávky vystavené“ 

7. Systém zobrazí: 

 Seznam vybraných položek objednávky. 

 Seznam objednávek přijatých, náležících k vybraným položkám. 

 Součet cen všech objednávek přijatých, přiřazených této objed-

návce vystavené. 

 Procentuální hodnotu bankovních poplatků. 

 Součet cen po zohlednění (rozdílu) bankovních poplatků (Příjem 

z objednávek přijatých). 

 Zisk v Kč. 

 Zisk v procentech z příjmu. 

8. Systém zkontroluje vložené údaje. 

 Alternativní krok: Chybná, nebo žádná data. 

 Alternativní krok: Chybějící položka objednávky. 

9. Systém informuje uživatele o tom, že nová objednávka vystavená 

byla úspěšně vytvořena a uložena. 

10. Konec Use Case. 

Alternativní 

kroky 

Alternativní krok: Chybná, nebo žádná data. 

 Systém upozorní dispečera, že data jsou chybná, nebo chybějící. 

 Use case pokračuje krokem 4. 

Alternativní krok: Chybějící položka objednávky. 

 Alespoň jedna položka musí být objednávce přiřazena. 

 Use case pokračuje krokem 4. 

Implementační 

komentáře 

 Use case může být volán: 

 ze seznamu objednávek vystavených, tlačítkem „Nový“. 

 z detailu objednávky vystavené, tlačítkem „Nový“. 
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 Po skončení use case, bude obrazovka Objednávka vystavená zobra-

zena v readonly módu. 

Scénář č.1: use case Nová objednávka vystavená 

3.2. Activity diagram 

Na obrázku č.2., je zobrazen diagram aktivit pro přijetí objednávky od odběratele. Vykonání 

těchto aktivit začíná přijetím objednávky od odběratele ať již telefonicky, emailem nebo fa-

xem, což je podle zadavatele nejčastější způsob přijetí nové objednávky. 

Po přijetí nové objednávky dispečer potvrdí odběrateli přijetí této objednávky. Dále je třeba 

prověřit odběratele a to standardně dostupnými metodami. Například je třeba ověřit, zda je 

tento odběratel evidován v rejstříku právnických, nebo fyzických osob, zda na něj není vyhlá-

šeno konkursní řízení, apod. Rozsah ověřovaných informací bude později upřesněn zadavate-

lem. K ověřování informací bude využito veřejně dostupných informačních kanálů a to hlavně 

webových služeb známých pod názvy ARES – rejstříky subjektů z České republiky a VIEW – 

kontrola daňového identifikačního čísla a adresy subjektů, se sídlem v Evropské unii. Přesto, 

konečné rozhodnutí o tom, zda subjekt vyhovuje prověřovací proceduře, učiní dispečer. 

V případě, že subjekt podle dispečera vyhovuje ke spolupráci, dispečer pro objednávku zajistí 

přepravu u dodavatelů. Nepodaří-li se mu přepravu zajistit, pak objednávku přijatou v systé-

mu stornuje a informuje odběratele o nemožnosti dokončení objednávky. 

Pokud dispečer zajistí kompletní plnění objednávky přijaté, pak tuto objednávku přijatou ak-

ceptuje a o akceptaci a zajištění dopravy informuje odběratele. 
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uc Objednáv ky v ystav ené

 

Výběr dodavatele

 

Objednávky vystavené

Dispečer

(from Actors)

Seznam objednáv ek 

v ystav ených

Nov á objednáv ka 

v ystav ená

Úprav a objednáv ky 

v ystav ené

Detail objednáv ky 

v ystav ené

Tisk objednáv ky 

v ystav ené

VIES

(from Actors)

ARES

(from Actors)

Kontrola firmy z ČR

Kontrola existence 

subjektu

Storno objednáv ky 

v ystav ené

Výběr dodav atele

«include»

«include»

«extend»

«extend»

«include»

«include»

«include»

«include»

 

Obrázek 1: Use case objednávky vystavené, výběr dodavatele 
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 BPMN Aktiv ity

Vložení objednávky

přijaté do systému

Přijetí objednávky

Storno objednávky

přijaté

Potvrzení

objednávky přijaté

odběrateli

Neúspěch

Zajištění přepravy u

dodavatele

Přeprava zajištěna?

Úspěch

Prověření

odběratele

Zamítnutí

objednávky
Vyhovuje

Akceptace

objednávky přijaté

odběrateli

Ano

Ne

Ano

Ne

 

Obrázek 2: Diagram aktivit – přijetí objednávky od odběratele 
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3.3. Datová analýza 

Datová analýza popisuje datovou strukturu navrhovaného informačního systému. 

3.4. Lineární zápis 

Lineární zápis typů entit: 

banka_ucty (id_banka_ucty, id_firmy, kod_meny, id_banky, cislo_uctu, specificky_symbol, 

datum_posledniho_zapisu, zustatek) 

banky (id_banky, nazev, kod, swift_code) 

dal_objekty (id_dal_objekty, nazev) 

faktury (id_faktury, id_firmy_strediska, id_uzivatele, kod_meny, cena_v_mene, aktual-

ni_kurz, kurz_mnozstvi, sazba_dph, datum_vystaveni, datum_zdan_plneni, datum_splatnosti, 

konstantni_symbol, placeno_prevodem, storno, uzavreno) 

faktury_prijate (id_faktury, id_objednavky_vystavene, cislo_faktury_prijate, variabil-

ni_symbol, specificky_symbol, poznamka) 

faktury_vystavene (id_faktury, id_objednavky_prijate_polozky_nakladka, 

id_objednavky_prijate_polozky_vykladka, cislo_faktury_vystavene, spz_tahace, spz_navesu, 

specificky_symbol, pouzit_bank_ucet, poznamka_na_report, poznamka_mimo_report) 

firmy (id_firmy, nazev, ico, dic) 

firmy_strediska (id_firmy_strediska, id_firmy, id_mesta, nazev, cislo, ulice1, ulice2, ulice3, 

telefon, fax, email) 

konstanty (id_konstanty, cislo_objednavky_vystavene, cislo_faktury_vystavene) 

kontakty (id_kontakty, id_zakaznici_strediska, jmeno, prijmeni, funkce, telefon1, telefon2, 

telefon3, fax, email, poznamka) 

meny (kod, mena, zeme) 

mesta (id_mesta, id_statu, nazev, psc) 

mista (id_mista, id_mesta, nazev, ulice1, ulice2, ulice3, kontaktni_osoba) 

objednavky (id_objednavky, id_firmy_strediska, id_uzivatel, id_zakaznici, 

id_kontaktni_osoba, kod_meny, cena_v_mene, aktualni_kurz, kurz_mnozstvi, sazba_dph, 

splatnost_dni, datum_cas_vystaveni, datum_cas_potvrzeni, storno, uzavreno) 

objednavky_polozky (id_objednavky_polozky, id_objednavky, cislo_polozky, poznamka) 

objednavky_prijate (id_objednavky, id_odberatel_stredisko, nase_cislo_objednavky, ozna-

ceni_obj_odberatelem, pocet_preprav, swift_code, druh_nakladu, code_nakladu, poznamka) 

objednavky_prijate_polozky (id_objednavky_polozky, id_objednavky_prijate, id_mista, 

datum_cas_od, datum_cas_do, nakladka, zacleni, storno) 

objednavky_vystavene (id_objednavky, id_zpusob_potvrzeni, cislo_objednavky_vystavene, 

typ_vozidla, spz_tahace, spz_navesu, poznamka_na_report, poznamka_mimo_report) 

objednavky_vystavene_polozky (id_objednavky_polozky, id_objednavky_vystavene, 

id_objednavky_prijate_polozky) 
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prava (id_prava, id_dal_objekty, nazev, cteni, zapis) 

skupiny (id_skupiny, nazev) 

skupiny_prava (id_skupiny, id_prava) 

staty (id_staty, nazev, nazev_anglicky, nazev_mistne, mpz, predcisli) 

uzivatele (id_uzivatele, id_firmy_strediska, jmeno, prijmeni, telefon, username, heslo, aktiv-

ni) 

uzivatele_skupiny (id_uzivatele, id_skupiny) 

zakaznici (id_zakaznici, id_mesta, id_uzivatel, nazev, ulice1, ulice2, ulice3, telefon, fax, 

email, ico, dic, banka_nazev, banka_kod, ucet_koruny, ucet_devizy, poznamka, obchod-

ni_rejstrik, zivnostensky_list, dan_registrace, dodavatel, odberatel, pojisteni, limit_pojisteni) 

zakaznici_strediska (id_zakaznici_strediska, id_zakaznici, id_mesta, nazev_strediska, uli-

ce1, ulice2, ulice3) 

zpusob_potvrzeni (id_zpusob_potvrzeni, popis) 

Lineární zápis typů vztahů: 

BANKA_UCTY_BANKY (banka_ucty, banky) N:1 

BANKA_UCTY_FIRMY (banka_ucty, firmy) N:1 

BANKA_UCTY_MENY (banka_ucty, meny) N:1 

FAKTURY_FIRMY_STREDISKA (faktury, firmy_strediska) N:1 

FAKTURY_MENY (faktury, meny) N:1 

FAKTURY_UZIVATELE (faktury, uzivatele) N:1 

FAKTURY_PRIJATE_FAKTURY (faktury_prijate, faktury) N:1 

FAKTURY_PRIJATE_OBJEDNAVKY_VYSTAVENE (faktury_prijate, objednav-

ky_vystavene) N:1 

FAKTURY_VYSTAVENE_FAKTURY (faktury_vystavene, faktury) N:1 

FAKTURY_VYSTAVENE_OBJEDNAVKY_PRIJATE_POLOZKY_NAKLADKA (faktu-

ry_vystavene, objednavky_prijate_polozky) N:1 

FAKTURY_VYSTAVENE_OBJEDNAVKY_PRIJATE_POLOZKY_VYKLADKA (faktu-

ry_vystavene, objednavky_prijate_polozky) N:1 

FIRMY_STREDISKA_FIRMY (firmy_strediska, firmy) N:1 

FIRMY_STREDISKA_MESTA (firmy_strediska, mesta) N:1 

KONTAKTY_ZAKAZNICI_STREDISKA (kontakty, zakaznici_strediska) N:1 

MESTA_STATY (mesta, staty) N:1 

MISTA_MESTA (mista, mesta) N:1 

OBJEDNAVKY_FIRMY_STREDISKA (objednavky, firmy_strediska) N:1 

OBJEDNAVKY_KONTAKTY (objednavky, kontakty) N:1 

OBJEDNAVKY_MENY (objednavky, meny) N:1 

OBJEDNAVKY_UZIVATELE (objednavky, uzivatele) N:1 

OBJEDNAVKY_ZAKAZNICI (objednavky, zakaznici) N:1 

OBJEDNAVKY_POLOZKY_OBJEDNAVKY (objednavky_polozky, objednavky) N:1 
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OBJEDNAVKY_PRIJATE_OBJEDNAVKY (objednavky_prijate, objednavky) N:1 

OBJEDNAVKY_PRIJATE_ZAKAZNICI_STREDISKA (objednavky_prijate, zakazni-

ci_strediska) N:1 

OBJEDNAVKY_PRIJATE_POLOZKY_MISTA (objednavky_prijate_polozky, mista) N:1 

OBJEDNAVKY_PRIJATE_POLOZKY_OBJEDNAVKY_POLOZKY (objednav-

ky_prijate_polozky, objednavky_polozky) N:1 

OBJEDNAVKY_PRIJATE_POLOZKY_OBJEDNAVKY_PRIJATE (objednav-

ky_prijate_polozky, objednavky_prijate) N:1 

OBJEDNAVKY_VYSTAVENE_OBJEDNAVKY (objednavky_vystavene, objednavky) N:1 

OBJEDNAVKY_VYSTAVENE_ZPUSOB_POTVRZENI (objednavky_vystavene, zpu-

sob_potvrzeni) N:1 

OBJEDNAVKY_VYSTAVENE_POLOZKY_OBJEDNAVKY_POLOZKY (objednav-

ky_vystavene_polozky, objednavky_polozky) N:1 

OBJEDNAVKY_VYSTAVENE_POLOZKY_OBJEDNAVKY_PRIJATE_POLOZKY (ob-

jednavky_vystavene_polozky, objednavky_prijate_polozky) N:1 

OBJEDNAVKY_VYSTAVENE_POLOZKY_OBJEDNAVKY_VYSTAVENE (objednav-

ky_vystavene_polozky, objednavky_vystavene) N:1 

PRAVA_DAL_OBJEKTY (prava, dal_objekty) N:1 

SKUPINY_PRAVA_PRAVA (skupiny_prava, prava) N:1 

SKUPINY_PRAVA_SKUPINY (skupiny_prava, skupiny) N:1 

UZIVATELE_FIRMY_STREDISKA (uzivatele, firmy_strediska) N:1 

UZIVATELE_SKUPINY_SKUPINY (uzivatele_skupiny, skupiny) N:1 

UZIVATELE_SKUPINY_UZIVATELE (uzivatele_skupiny, uzivatele) N:1 

ZAKAZNICI_MESTA (zakaznici, mesta) N:1 

ZAKAZNICI_STREDISKA_MESTA (zakaznici_strediska, mesta) N:1 

ZAKAZNICI_STREDISKA_ZAKAZNICI (zakaznici_strediska, zakaznici) N:1 

3.5. Schéma databáze 

Na obrázku 1 je třídní diagram, který zobrazuje strukturu databáze. V této struktuře nejsou 

uvedeny tabulky uzivatele_skupiny a skupiny_prava, které jsou propojovacími tabulkami a 

v diagramu jsou zakresleny jako vazba M:N. Dále, vazby mezi tabulkami faktury_prijate – 

faktury, faktury_vystavene – faktury, objednavky_prijate – objednavky, objednav-

ky_vystavene – objednavky, objednavky_prijate_polozky – objednavky_polozky a objednav-

ky_vystavene_polozky – objednavky_polozky jsou nahrazeny vazbou, znázorňující dědičnost. 
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Obrázek 3: třídní diagram 

 

 

3.6. Stavový diagram 

Objednávka vystavená, se může nacházet v několika různých stavech, identifikovatelných 

různými nastaveními entit. Vytvořená objednávka je každá objednávka ihned po vložení do 

informačního systému. Po přijetí potvrzení na tuto objednávku, musí být datum a čas potvrze-

ní uložen do atributu datum_cas_potvrzeni v entitě objednavky. V tomto okamžiku je objed-

návka potvrzená dodavatelem a ten se tímto zavázal zajistit objednanou přepravu. Objednávka 

může být kdykoliv stornována, pokud se právě nachází ve stavu vytvoření, nebo potvrzení. 
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Storno objednávky se provede nastavením atributu storno, entity objednavky, na hodnotu 1. 

Do stavu uzavřená, se objednávka dostává nastavením atributu uzavrena entity objednavky. 

K této změně dojde v případě přijetí a vložení faktury od dodavatele do systému. Stavy stor-

novaná a uzavřená, jsou možné konečné stavy objednávky vystavené. 

  

stm Objednáv ka v ystav ená

Uzav řená Stornov aná

Potv rzená

Vytv ořená

 

Obrázek 4: stavový diagram – objednávka přijatá 
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4. Návrh a implementace 

Pro tvorbu informačního systému, bude použita třívrstvá architektura, jejíž výhodou, oproti 

dvouvrstvé architektuře je větší modularita. Třívrstvá architektura se skládá z datové, aplikač-

ní a presentační vrstvy. Datová vrstva, bude tvořena třídami, které svou strukturou odpovídají 

struktuře databázových tabulek, ale již převedených do „objektového světa“ (O/R mapování). 

Druhá, aplikační vrstva, bude sloužit jako zprostředkovatel mezi datovou a presentační vrst-

vou. Presentační vrstva, bude obsahovat vizuální prvky informačního systému a bude reago-

vat na podněty, přijaté od uživatele v grafickém rozhraní aplikace (GUI). 

4.1. Použité technologie 

Kapitola použité technologie, obsahuje seznam použitých technologií pro tvorbu informační-

ho systému. 

4.2. .NET Framework 

Technologie, s označením .NET Framework, je produktem firmy Microsoft a umožňuje tvor-

bu aplikací, nezávisle na použité platformě – operačním systému. Pro tvorbu informačního 

systému bude použita verze 4, v současné době vydána pouze jako beta verze. Technologie 

.NET Framework je také jazykově nezávislá. V současné době je technologie podporována 

například jazyky C#, Visual Basic .NET, Delphi, a mnoha dalšími. Při tvorbě informačního 

systému, bude použit programovací jazyk C#. 

 

C# C++ VB.NET J# Delphi 

Common Language Specification 

ASP.NET 
Web Forms   Web Services 

Windows 
Forms 

ADO.NET a XML 

.NET Base Class Library 

CLR 

Operační systém 

Obrázek 5: .NET Framework 

4.3. Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server, je relační databázový systém, s podporou transakčního zpracování 

dotazů, podporujícího architekturu klient-server. Dotazovacím jazykem je upravená verze 

SQL jazyka, s označením T-SQL. 
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4.4. Datová vrstva 

Datová vrstva navrhovaného informačního systému bude využívat možností technologie 

ADO.NET Entity Framework. Budou zde vytvořeny objekty, svojí strukturou odpovídající 

tabulkám v databázi, ovšem s využitím O/R mapování. 

4.4.1. Entity Framework 

Technologie Entity Framework je produktem společnosti Microsoft a první verze tohoto pro-

duktu, je součástí technologie .NET Framework od jeho verze 3.5. Pro tvorbu tohoto infor-

mačního systému však bude použita druhá verze Entity Frameworku, v současnosti označo-

vaná číslem 4 a prozatím uvolněná jen jako beta verze. 

Entity Framework nám umožní mapovat tabulky a vazby relační databáze na objekty v apli-

kaci. Tyto objekty se nazývají entity. Mapování mezi databází a entitami, zajišťuje Entity Da-

ta Model pomocí XML souboru s příponou .edmx, který je rozdělen na tři části – schéma úlo-

žiště (SSDL), konceptuální schéma (CSDL)  a mapovací schéma (MSL) – obsahuje informace 

o mapování mezi konceptuálním a logickým modelem. 

 

LINQ to Entities 

Object Services 

Entity SQL 

Entity Client 

Entity Data Model 

  Konceptuální model   

  Mapování   

  Logický model   

 
 Databáze 

Obrázek 6: Entity Framework 

 

Logický model (schéma úložiště) obsahuje informace o struktuře tabulek a vazeb mezi nimi 

tak, jak jsou uloženy na databázovém serveru. Následuje ukázka z části logického modelu. 

Jedná se o informaci o struktuře tabulky prava a dále o asociaci mezi tabulkami prava a sku-

piny_prava. Nejdříve je zde uveden element EntityType, jehož atribut Name obsahuje název 

tabulky tak, jak je uveden v databázi. V elementu Key je vypsán seznam atributů tabulky, tvo-

řících primární klíč tabulky. Primární klíč může být složen z více atributů. Jednotlivé atributy 

tabulek jsou následně vypsány v elementech, pojmenovaných Property, obsahujících název 

atributu (Name), typ atributu (Type) a informaci o tom, zda se jedná o pole s povolením null 
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hodnot (Nullable). U atributů, u kterých to má význam, je také uvedena maximální délka hod-

noty. 

Vztah, mezi tabulkami, je zapsán v elementu Association. Element End, obsahuje název ta-

bulky v databázi (v atributu Role), název tabulky ve schématu úložiště a typ vazby, který mů-

že být jeden ze tří možných: žádný nebo jeden (0..1), právě jeden (1) a mnoho (*). 

 

<EntityType Name="prava"> 
  <Key> 
    <PropertyRef Name="id_prava" /> 
  </Key> 
  <Property Name="cteni" Type="bit" Nullable="false" /> 
  <Property Name="id_dal_objekty" Type="int" Nullable="false" /> 
  <Property Name="id_prava" Type="int" Nullable="false" 
            StoreGeneratedPattern="Identity" /> 
  <Property Name="nazev" Type="varchar" Nullable="false" MaxLength="50" /> 
  <Property Name="zapis" Type="bit" Nullable="false" /> 
</EntityType> 
… 
<Association Name="FK_skupiny_prava_prava"> 
  <End Role="prava" Type="stlogisticModel.Store.prava" Multiplicity="1" /> 
  <End Role="skupiny_prava" Type="stlogisticModel.Store.skupiny_prava" 
                            Multiplicity="*" /> 
  <ReferentialConstraint> 
    <Principal Role="prava"> 
      <PropertyRef Name="id_prava" /> 
    </Principal> 
    <Dependent Role="skupiny_prava"> 
      <PropertyRef Name="id_prava" /> 
    </Dependent> 
  </ReferentialConstraint> 
</Association> 

Výpis 1: Schéma úložiště – tabulka prava 

 

V konceptuálním schématu, je zapsán „obraz“ entit, definovaných v aplikaci. Pro ukázku, je 

na výpisu č.2. záměrně vybrán výpis entity prava, která ve schématu úložiště definuje asocia-

ci skupiny_prava_prava, ale v konceptuálním schématu je místo této one-to-many asociace 

použita asociace typu many-to-many, s propojením přímo na entitu skupiny. V Elementu Enti-

tyType, je uveden, stejně jako ve schématu úložiště, primární klíč entity v elementu Key. Také 

je zde výpis jednotlivých atributů (Property) entity, s uvedením typu (Type) a povinnosti vlo-

žení hodnoty (Nullable). Vztahy mezi entitami, jsou zapsány atributy NavigationProperty, 

kde je uveden název zdrojové (FromRole) a cílové (ToRole) entity. 

 

<EntityType Name="prava"> 
  <Key> 
    <PropertyRef Name="id_prava" /> 
  </Key> 
  <Property Name="cteni" Type="Boolean" Nullable="false" /> 
  <Property Name="id_prava" Type="Int32" Nullable="false" /> 
  <Property Name="nazev" Type="String" Nullable="false" /> 
  <Property Name="zapis" Type="Boolean" Nullable="false" /> 
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  <NavigationProperty Name="dal_objekty" 
                      Relationship="stlogisticModel.FK_prava_dal_objekty" 
                      FromRole="prava" ToRole="dal_objekty" /> 
  <NavigationProperty Name="skupiny" Relationship="stlogisticModel.skupiny_prava" 
                      FromRole="prava" ToRole="skupiny" /> 
</EntityType> 

Výpis 2: Konceptuální schéma – entita prava 

 

Schéma mapování, vytváří propojovací vazby mezi konceptuálním schématem a schématem 

úložiště. Na výpisu č.3. je ukázka mapování tabulky prava na entitu prava. 

 

<EntitySetMapping Name="prava"> 
  <EntityTypeMapping TypeName="IsTypeOf(stlogisticModel.prava)"> 
    <MappingFragment StoreEntitySet="prava"> 
      <ScalarProperty Name="zapis" ColumnName="zapis" /> 
      <ScalarProperty Name="nazev" ColumnName="nazev" /> 
      <ScalarProperty Name="id_prava" ColumnName="id_prava" /> 
      <ScalarProperty Name="cteni" ColumnName="cteni" /> 
    </MappingFragment> 
  </EntityTypeMapping> 
</EntitySetMapping> 
<AssociationSetMapping Name="skupiny_prava" TypeName="stlogisticModel.skupiny_prava" 
                       StoreEntitySet="skupiny_prava"> 
  <EndProperty Name="skupiny"> 
    <ScalarProperty Name="id_skupiny" ColumnName="id_skupiny" /> 
  </EndProperty> 
  <EndProperty Name="prava"> 
    <ScalarProperty Name="id_prava" ColumnName="id_prava" /> 
  </EndProperty> 
</AssociationSetMapping> 

Výpis 3: Schéma mapování – mapování tabulky prava na entitu prava 

 

Mapování atributů tabulky na jednotlivé atributy entity, jsou uvedeny v elementu ScalarPro-

perty. Atribut Name, obsahuje název atributu entity v konceptuálním schématu a atribut Co-

lumnName, obsahuje název atributu tabulky schématu úložiště. Vazba mezi entitami, je uve-

dena elementem AssociationSetMapping, kde atribut StoreEntitySet, je použit pro název spo-

jovací tabulky, pokud je použita. 

4.5. Aplikační vrstva 

Vzhledem k množství business objektů, zpracovávajících aplikační logiku informačního sys-

tému, bude aplikační vrstva poskytovat služby presentační vrstvě, pomocí fasád (facade). 

S datovou vrstvou bude aplikační vrstva komunikovat pomocí dotazů jazyka LINQ to Entities. 

4.5.1. LINQ to Entities 

LINQ, je jazyk, umožňující provádění dotazů s možností kontroly syntaxe již při kompilaci. 

LINQ to Entities, slouží k dotazování se přímo nad entitami Entity Frameworku, potažmo nad 

databázovým strojem, a to i bez nutnosti znalostí SQL příkazů. 
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4.6. Presentační vrstva 

Presentační vrstva je tvořena vizuálními prvky, technologie .NET Framework. Jedná se o prv-

ky, obsažené v namespace System.Windows.Forms. 

4.7. Struktura aplikace 

Aplikace se skládá z několika projektů, z nichž každý zastává kompletní logickou funkčnost 

určité její části. 

 

STLogistic.DAL 

Tento projekt obsahuje implementaci datové vrstvy aplikace a kompletní deklaraci Entity Da-

ta Modelu. Diagram, znázorňující objekty Entity Data Modelu je zobrazen na obrázku 6. Jed-

notlivé objekty budou validovány na úrovni datové vrstvy, pomocí implementace rozhraní 

IValidableEntity. Validace má za úkol ověřovat vstupní údaje tak, aby se eliminovala možnost 

lidské chyby, a zároveň kontroluje jednotlivé atributy entit, vůči vlastnostem atributů 

v datovém úložišti. 

Jednotlivé business objekty, které jsou také součástí projektu, zajišťují základní funkční logi-

ku aplikace. Business objekty tvoří nejnižší vrstvu aplikace, nad datovým úložištěm a přená-

šejí získaná data dále do aplikace a také data z aplikace odesílají do datového úložiště 

s využitím Entity Data Modelu. Business objekty mají společného předka, třídu AbstractBO. 

Na obrázku 4 je znázorněna hierarchie business objektů v aplikaci. 

 

 
Obrázek 7: Hierarchie business objektů 

 

Viditelnost tříd business objektů jsou nastaveny na hodnotu internal, která omezuje přístup 

k objektům pouze na objekty deklarované ve stejném projektu. 

Další úroveň aplikace tvoří fasády, které mohou sdružovat funkcionalitu několika business 

objektů do logických celků. Tuto funkcionalitu dále poskytují jiným objektům a to i vně toho-

to projektu. Přístup ke všem metodám fasád poskytuje fasáda generické třídy ServiceFacade, 

pomocí svého statického atributu Instance. Použitá generická třída musí být typu konkrétní 

fasády, pro kterou je instance vyžadována. Diagram implementace fasád je zobrazen na ob-

rázku 5. 
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Obrázek 8: Hierarchie fasád 

 

 

 

Obrázek 9: Entity Data Model 
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STLogistic.ERPClient 

Tento projekt implementuje GUI aplikace. Na obrázku 7, je zobrazeno hlavní okno aplikace, 

na němž je otevřen detail nastavení údajů o společnosti, provozující informační systém. 

 

 

Obrázek 10: Hlavní okno aplikace – Nastavení společnosti 

 

Projekt obsahuje jednotlivé komponenty GUI, jako například komponentu ObjednavkyPrija-

teListUC, zobrazující seznam objednávek přijatých, nebo komponentu ObjednavkyPrijateDe-

tailUC, implementující zobrazení detailu konkrétní přijaté objednávky. Každá komponenta je 

potomkem takového předka, jehož funkční podpora je v komponentě vyžadována. V aplikaci 

jsou k dispozici následující bázové typy komponent (viz obrázek č.8): 

 

- AbstractUC – základní třída, implementující rozhraní IAnyUC a implementující vklá-

dání komponent do kontejnerů. 

- AbstractDataUC – předek všech komponent, pracujících v aplikaci s daty. 

- AbstractListUC<DALclass, DetailUCclass> – třída, poskytující funkcionalitu kompo-

nentám, zobrazujícím data ve formě seznamu. 

- AbstractDetailUC<DALclass> – třída, poskytující základní funkcionalitu komponen-

tám, zobrazujícím data ve formě detailu. 
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Z důvodů použití generických typů pro předky komponent, je třeba ke každé komponentě 

vytvořit tzv. dummy třídu. Ta slouží k umožnění designování zděděných komponent. 

Komponenty nemohou být děděny přímo z abstraktních, nebo generických tříd. V případě 

přímé dědičnosti, nelze takový objekt upravovat pomocí designeru Visual Studia. 

 

 

Obrázek 11: Hierarchie základních tříd komponent 

 

Tyto komponenty jsou následně vkládány do kontejnerů, implementujících funkčnost, která je 

u takových komponent vyžadována pomocí implementace daného rozhraní. Typickým příkla-

dem funkce takového kontejneru, může být implementace zobrazení detailu kontejnerem  

ListUCContainer<T>. Druhým příkladem je implementace uložení dat z komponenty detailu, 

pomocí kontejneru DetailUCContainer<T>. 

 
Obrázek 12: Schéma tříd kontejnerů 
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STLogistic.Reports 

V tomto projektu jsou uloženy všechny tisknutelné výstupy aplikace. 

 

STLogistic.OnlineInformer 

Podpůrný projekt OnlineInformer, slouží k online validacím informací, vkládaných uživate-

lem do informačního systému. V současné době je k validaci použita webová služba minister-

stva spravedlnosti, zvaná ARES, pro kontrolu platnosti identifikačního čísla společnosti a také 

pro získání detailních informací o jednotlivých firmách, vkládaných do informačního systé-

mu. Webová služba ARES poskytuje mimo jiné také informace o tom, zda firma není 

v úpadku, na což systém uživatele upozorní, pokud by takovou firmu uživatel vybral ke spo-

lupráci. 

Dále je využívána webová služba zvaná VIES, která umožňuje kontrolu platnosti daňového 

identifikačního čísla subjektu, registrovaného na celém území Evropské unie. 
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5. Nasazení 

Nasazování informačního systému probíhá průběžně s jeho tvorbou. Společnost určila za-

městnance, který má za úkol vkládat do nového informačního systému data pro budoucí pře-

stup na tento nový informační systém. 

V průběhu testování bylo nalezeno několik chyb, které se po dohodě se zadavatelem podařilo 

úspěšně opravit. Vzhledem k velkému rozsahu tohoto systému bude i nadále pokračovat jeho 

vývoj a rozšiřování o další funkce zahrnující další procesy, které zadavatel provádí, jako na-

příklad skladová evidence. Také bude třeba implementovat kompletní evidenci bankovních 

operací s propojením na evidenci faktur stávajícího systému. Z posledních jednání se zadava-

telem vyvstal požadavek na pozdější úpravu stávajícího systému, a to implementací podpory 

vícejazyčného uživatelského rozhraní, z důvodu budoucí expanze společnosti na zahraniční 

trh. Další funkce, nutné k implementaci, budou blíže specifikovány po úspěšně dokončené 

implementaci stávajícího systému. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření informačního systému pro spediční společnost, 

v rozsahu evidence objednávek a faktur, zároveň s procesy s tímto spojenými. Mělo být vyu-

žito nejnovějších technologií, z důvodů nejdelší možné podpory ze strany subdodavatelů. 

Použité technologie, jakými jsou .NET Framework, programovací jazyk C#, v kombinaci 

s technologií Entity Framework verze 4, budou zárukou dlouhodobé podpory těchto systémů 

ze strany jejich tvůrců. Budoucnost těchto systémů není zajištěna pouze tím, že se jedná o 

nejnovější technologie, dostupné na trhu, ale i jejich prověřenou minulostí a oblíbeností u 

uživatelů na celém světě a také jasně definovaným směřováním jejich tvůrců. 

Vývoj informačního systému byl prováděn s přihlédnutím na jednoduchost dalších úprav a 

také dalšího rozvoje systému. V případech, kdy to bylo možné, bylo využito všeobecně zná-

mých a ověřených programovacích postupů, návrhových vzorů. 

Nasazení první části informačního systému, která je v rozsahu této práce, do plného provozu 

zadavatele je plánováno na druhou polovinu roku 2010. 

 

Jaroslav Buček 
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Přílohy 

Přílohy obsahují kompletní datový slovník z datové analýzy. 
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Datový slovník 

Datový slovník obsahuje podrobný popis atributů postupně všech tabulek, seřazeno podle 

abecedy. 

banka_ucty - seznam bankovních účtů, používaných zadavatelem k bankovním převodům, 

spojených s činností firmy. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_banka_ucty Int PK Ne Ano  

id_firmy Int FK Ne Ano  

kod_meny Char(3) FK Ne Ano  

id_banky Int FK Ne Ano  

cislo_uctu Varchar(50) Ne Ne Ne  

specificky_symbol Varchar(50) Ne Ano Ne  

datum_posledniho_zapisu DateTime Ne Ano Ne  

zustatek Money Ne Ano Ne  

Tabulka 1: banka_ucty 

 

banky – seznam bankovních institucí, ve kterých má zadavatel vedený bankovní účet. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_banky Int PK Ne Ano  

nazev Varchar(50) Ne Ne Ne  

kod Char(4) Ne Ne Ne  

swift_code Vardar(10) Ne Ano Ne  

Tabulka 2: banky 

 

dal_objekty – názvy entit, přistupujících na datové vrstvě aplikace k datům. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_dal_objekty Int PK Ne Ano  

nazev Varchar(50) Ne Ne Ne  

Tabulka 3: dal_objekty 

 

faktury – seznam všech faktur, zaevidovaných do informačního systému. Tabulka faktury 

obsahuje společné atributy pro faktury přijaté a vystavené. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_faktury Int PK Ne Ano  

id_firmy_strediska Int FK Ne Ano  

id_uzivatele Int FK Ne Ano  

kod_meny Char(3) FK Ne Ano  
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cena_v_mene Money Ne Ne Ne  

aktualni_kurz Money Ne Ne Ne  

kurz_mnozstvi Int Ne Ne Ne  

sazba_dph Tinyint Ne Ne Ne  

datum_vystaveni Smalldatetime Ne Ne Ne  

datum_zdan_plneni Smalldatetime Ne Ne Ne  

datum_splatnosti Smalldatetime Ne Ne Ne  

konstantni_symbol Varchar(4) Ne Ne Ne  

placeno_prevodem Bit Ne Ne Ne  

storno Bit Ne Ne Ne 0 nebo 1 

uzavreno Bit Ne Ne Ne 0 nebo 1 

Tabulka 4: faktury 

 

faktury_prijate – seznam faktur přijatých od dodavatelů za provedenou práci. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_faktury Int PK Ne Ano  

id_objednavky_vystavene Int FK Ne Ano  

cislo_faktury_prijate Varchar(50) Ne Ne Ano  

variabilni_symbol Varchar(15) Ne Ano Ne  

specificky_symbol Varchar(15) Ne Ano Ne  

poznamka Varchar(max) Ne Ano Ne  

Tabulka 5: faktury_prijate 

 

faktury_vystavene – seznam faktur vystavených odběratelům za poskytnutou práci. 

Název atributu Typ (veli-

kost) 

Klíč Null Idx Integritní 

omezení 

id_faktury Int PK Ne Ano  

id_objednavky_prijate_polozky_nakladka Int FK Ne Ano  

id_objednavky_prijate_polozky_vykladka Int FK Ne Ano  

cislo_faktury_vystavene Int Ne Ne Ne  

spz_tahace Varchar(10) Ne Ano Ne  

spz_navesu Varchar(10) Ne Ano Ne  

specificky_symbol Varchar(15) Ne Ano Ne  

pouzit_bank_ucet Tinyint Ne Ne Ne  

poznamka_na_report Varchar(max) Ne Ano Ne  

poznamka_mimo_report Varchar(max) Ne Ano Ne  

Tabulka 6: faktury_vystavene 
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firmy – seznam firem zadavatele, pracujících s informačním systémem. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_firmy Int PK Ne Ano  

Nazev Varchar(50) Ne Ne Ne  

ico Char(8) Ne Ano Ne  

dic Char(14) Ne Ano Ne  

Tabulka 7: firmy 

 

firmy_strediska – seznam středisek zadavatele, pracujících s informačním systémem. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_firmy_strediska Int PK Ne Ano  

id_firmy Int FK Ne Ano  

id_mesta Int FK Ne Ano  

nazev Varchar(50) Ne Ne Ne  

cislo Char(3) Ne Ne Ne  

ulice1 Varchar(50) Ne Ne Ne  

ulice2 Varchar(50) Ne Ano Ne  

ulice3 Varchar(50) Ne Ano Ne  

telefon Varchar(20) Ne Ano Ne  

fax Varchar(20) Ne Ano Ne  

email Varchar(100) Ne Ano Ne  

Tabulka 8: firmy_strediska 

 

konstanty – globální konstanty, použitelné pro různé účely  

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_konstanty Int PK Ne Ano  

cislo_objednavky_vystavene Int Ne Ne Ne  

cislo_faktury_vystavene Int Ne Ne Ne  

Tabulka 9: konstanty 

 

kontakty – seznam lidí (zaměstnanců) a kontaktů na ně, u zákazníka. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_kontakty Int PK Ne Ano  

id_zakaznici_strediska Int FK Ne Ano  

jmeno Varchar(25) Ne Ano Ne  

prijmeni Varchar(25) Ne Ano Ano  

funkce Varchar(25) Ne Ano Ne  

telefon1 Varchar(25) Ne Ano Ne  
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telefon2 Varchar(25) Ne Ano Ne  

telefon3 Varchar(25) Ne Ano Ne  

fax Varchar(25) Ne Ano Ne  

Email Varchar(100) Ne Ano Ne  

poznamka Varchar(max) Ne Ano Ne  

Tabulka 10: kontakty 

 

meny – seznam měn. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

kod Char(3) PK Ne Ano  

mena Varchar(50) Ne Ne Ne  

zeme Varchar(50) Ne Ne Ne  

Tabulka 11: meny 

 

mesta – seznam měst. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_mesta Int PK Ne Ano  

id_statu Int FK Ne Ano  

nazev Varchar(30) Ne Ne Ano  

psc Varchar(10) Ne Ne Ano  

Tabulka 12: mesta 

 

mista – seznam míst, použitých k nakládce, nebo vykládce zboží. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_mista Int PK Ne Ano  

id_mesta Int FK Ne Ano  

nazev Varchar(40) Ne Ne Ano  

ulice1 Varchar(30) Ne Ano Ne  

ulice2 Varchar(30) Ne Ano Ne  

ulice3 Varchar(30) Ne Ano Ne  

kontaktni_osoba Varchar(40) Ne Ano Ne  

Tabulka 13: mista 

 

objednavky - seznam všech objednávek, zaevidovaných do informačního systému. Tabulka 

objednavky obsahuje společné atributy pro objednávky přijaté a vystavené. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_objednavky Int PK Ne Ano  

id_firmy_strediska Int FK Ne Ano  
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id_uzivatel Int FK Ne Ano  

id_zakaznici Int FK Ne Ano  

id_kontaktni_osoba Int FK Ano Ano  

kod_meny Char(3) FK Ne Ano  

cena_v_mene Money Ne Ne Ne  

aktualni_kurz Money Ne Ne Ne  

kurz_mnozstvi Smallint Ne Ne Ne  

sazba_dph Tinyint Ne Ne Ne  

splatnost_dni Smallint Ne Ne Ne  

datum_cas_vystaveni Smalldatetime Ne Ne Ne  

datum_cas_potvrzeni Smalldatetime Ne Ano Ne  

storno Bit Ne Ne Ne  

uzavreno Bit Ne Ne Ne  

Tabulka 14: objednavky 

 

objednavky_polozky – seznam všech položek, všech objednávek, zaevidovaných 

do informačního systému. Tabulka objednavky_polozky obsahuje společné atributy pro po-

ložky objednávek přijatých i vystavených. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_objednavky_polozky Int PK Ne Ano  

id_objednavky Int FK Ne Ano  

cislo_polozky Int Ne Ne Ne  

poznamka Varchar(max) Ne Ano Ne  

Tabulka 15: objednavky_polozky 

 

objednavky_prijate – seznam objednávek přijatých od odběratelů na provedení práce. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_objednavky Int PK Ne Ano  

id_zakaznici_strediska Int FK Ano Ano  

nase_cislo_objednavky Int Ne Ne Ano  

oznaceni_obj_odberatelem Varchar(10) Ne Ne Ne  

pocet_preprav Int Ne Ne Ne  

swift_code Varchar(20) Ne Ano Ne  

druh_nakladu Varchar(150) Ne Ano Ne  

code_nakladu Varchar(30) Ne Ano Ne  

poznamka Varchar(1024) Ne Ano Ne  

Tabulka 16: objednavky_prijate 
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objednavky_prijate_polozky – položky objednávek přijatých. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_objednavky_polozky Int PK Ne Ano  

id_objednavky_prijate Int FK Ne Ano  

id_mista Int FK Ne Ano  

datum_cas_od Datetime Ne Ano Ne  

datum_cas_do Datetime Ne Ano Ne  

nakladka Bit Ne Ne Ne  

zacleni Bit Ne Ne Ne  

storno Bit Ne Ne Ne  

Tabulka 17: objednavky_prijate_polozky 

 

objednavky_vystavene – seznam objednávek vystavených dodavatelům na provedení práce. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_objednavky Int PK Ne Ano  

id_zpusob_potvrzeni Int FK Ano Ano  

cislo_objednavky_vystavene Int Ne Ne Ano  

typ_vozidla Varchar(25) Ne Ano Ne  

spz_tahace Varchar(10) Ne Ano Ne  

spz_navesu Varchar(10) Ne Ano Ne  

poznamka_na_report Varchar(1024) Ne Ano Ne  

poznamka_mimo_report Varchar(MAX) Ne Ano Ne  

Tabulka 18: objednavky_vystavene 

 

objednavky_vystavene_polozky – položky objednávek vystavených. 

Název atributu Typ (veli-

kost) 

Klíč Null Idx Integritní omeze-

ní 

id_objednavky_polozky Int PK Ne Ano  

id_objednavky_vystavene Int FK Ne Ano  

id_objednavky_prijate_polozky Int FK Ne Ano  

Tabulka 19: objednavky_vystavene_polozky 

 

prava – seznam uživatelských práv v informačním systému. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_prava Int PK Ne Ano  

id_dal_objekty Int FK Ne Ano  

nazev Varchar(50) Ne Ne Ano  

cteni Bit Ne Ne Ne  
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zapis Bit Ne Ne Ne  

Tabulka 20: prava 

 

skupiny – seznam skupin uživatelů informačního systému. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_skupiny Int PK Ne Ano  

nazev Varchar(50) Ne Ne Ano  

Tabulka 21: skupiny 

 

skupiny_prava – propojovací tabulka seznamu skupin a práv. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_skupiny Int PK Ne Ano  

id_prava Int PK Ne Ano  

Tabulka 22: skupiny_prava 

 

staty – seznam států. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_staty Int PK Ne Ano  

nazev Varchar(30) Ne Ne Ano  

nazev_anglicky Varchar(30) Ne Ano Ne  

nazev_mistne Varchar(30) Ne Ano Ne  

mpz Varchar(5) Ne Ano Ne  

predcisli Varchar(5) Ne Ano Ne  

Tabulka 23: staty 

 

uzivatele – seznam uživatelů informačního systému. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_uzivatele Int PK Ne Ano  

id_firmy_strediska Int FK Ne Ano  

jmeno Varchar(30) Ne Ne Ne  

prijmeni Varchar(30) Ne Ne Ne  

telefon Varchar(25) Ne Ne Ne  

username Varchar(50) Ne Ne Ano  

heslo Varchar(50) Ne Ne Ne  

aktivni Bit Ne Ne Ne  

Tabulka 24: uzivatele 
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uzivatele_skupiny – propojovací tabulka seznamu uživatelů a skupin. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_uzivatele Int PK Ne Ano  

id_skupiny Int PK Ne Ano  

Tabulka 25: uzivatele_skupiny 

 

zakaznici – seznam zákazníků (odběratelů i dodavatelů) zadavatele. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_zakaznici Int PK Ne Ano  

id_mesta Int FK Ano Ano  

id_uzivatel Int FK Ne Ano  

nazev Varchar(50) Ne Ne Ano  

ulice1 Varchar(50) Ne Ano Ne  

ulice2 Varchar(50) Ne Ano Ne  

ulice3 Varchar(50) Ne Ano Ne  

telefon Varchar(20) Ne Ano Ne  

fax Varchar(20) Ne Ano Ne  

email Varchar(50) Ne Ano Ne  

ico Char(8) Ne Ne Ano  

dic Char(14) Ne Ano Ne  

banka_nazev Varchar(50) Ne Ano Ne  

banka_kod Varchar(20) Ne Ano Ne  

ucet_koruny Varchar(50) Ne Ano Ne  

ucet_devizy Varchar(50) Ne Ano Ne  

poznamka Varchar(1024) Ne Ano Ne  

obchodni_rejstrik Datetime Ne Ano Ne  

zivnostensky_list Datetime Ne Ano Ne  

dan_registrace Datetime Ne Ano Ne  

dodavatel Bit Ne Ne Ne  

odberatel Bit Ne Ne Ne  

pojisteni Datetime Ne Ano Ne  

limit_pojisteni Money Ne Ano Ne  

Tabulka 26: zakaznici 

 

zakaznici_strediska – seznam středisek (poboček) zákazníků (odběratelů i dodavatelů) zada-

vatele. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_zakaznici_strediska Int PK Ne Ano  
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id_zakaznici Int FK Ne Ano  

id_mesta Int FK Ano Ano  

nazev_strediska Varchar(50) Ne Ne Ano  

ulice1 Varchar(50) Ne Ano Ne  

ulice2 Varchar(50) Ne Ano Ne  

ulice3 Varchar(50) Ne Ano Ne  

Tabulka 27: zakaznici_strediska 

 

zpusob_potvrzeni – seznam způsobů možných potvrzení objednávky vystavené. 

Název atributu Typ (velikost) Klíč Null Idx Integritní omezení 

id_zpusob_potvrzeni Int PK Ne Ano  

popis Varchar(25) Ne Ne Ano  

Tabulka 28: zpusob_potvrzeni 

 


