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Souhrn 
Předmětem diplomové práce je vytvoření UML analýzy a programu vytvořeného v jazyce 

C# v prostředí Microsoft Visual Studio 2008, který slouţí jako počítačová podpora pro 

podnikatele v oblasti elektroinstalací a revizí elektrospotřebičů a elektronářadí. 

Program je řešen jako Windows aplikace (vytvořen pro operační systém Windows 

XP a novější) a navazuje na bakalářskou práci. Veškerá data jsou pak uloţena a 

zpracovávána v databázi Microsoft SQL server. 

Klíčová slova 
revize, elektroinstalace, jazyk C#, MS SQL 2008, programování, elektrotechnika 

Title 
Computer support for entrepreneurs in the field of electrical wiring, electric appliances 

and electric tools 

Summary 
The subject of the thesis is a UML analysis and program created in C # in Visual Studio 

2008 which serves as a computer support for entrepreneurs in the field of electrical 

wiring, electric appliances and electric tools. 

The program is designed as a Windows application (designed for Windows XP and 

later) and will build and expand bachelor work. All data are then stored and processed on 

Microsoft SQL Server  

Keywords 
Revision, Wiring, Language C# (sharp), MS SQL 2008, Programming, Electrotechnics 
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Seznam zkratek 

CSV 
Comma separated values (hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát 

určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých 

jsou jednotlivé poloţky odděleny znakem čárka (,). 

Jelikoţ se v některých jazycích, včetně češtiny, čárka pouţívá v číslech jako 

oddělovač desetinných míst, existují varianty, které pouţívají jiný znak pro oddělování 

poloţek neţ čárku, nejčastěji středník, případně tabulátor, Taková varianta se pak někdy 

označuje jako TSV (Tab-separated values). Variantu se středníkem (ale stále pod názvem 

CSV) pouţívá např. česká verze Microsoft Excel. 

Díky jednoduchosti, nenáročnosti a čitelnosti i bez specializovaného software, se 

tento formát pouţívá pro výměnu informací mezi různými systémy. 

ČSN 
ČSN je chráněné označení českých technických norem, které vydává Český normalizační 

institut. ČSN bylo rovněţ oficiální označení československých státních norem (od roku 

1964), od roku 1991 československých norem (československých technických norem). 

UML 
Unified Modeling Language je v softwarovém inţenýrství grafický jazyk 

pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumentaci programových systémů. UML 

nabízí standardní způsob zápisu jak návrhů systému včetně konceptuálních prvků jako 

jsou business procesy a systémové funkce, tak konkrétních prvků jako jsou 

příkazy programovacího jazyka, databázová schémata a znovupouţitelné programové 

komponenty. 

UML podporuje objektově orientovaný přístup k analýze, návrhu a popisu 

programových systémů. UML neobsahuje způsob, jak se má pouţívat, ani neobsahuje 

metodiku (y), jak analyzovat, specifikovat či navrhovat programové systémy. 

Standard UML definuje standardizační skupina Object Management Group (OMG). 

DPH 
Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůleţitějších příjmů státního 

rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboţí a sluţeb, proto se jí také někdy 

říká Univerzální daň. Princip této daně je v tom, ţe dodavatel, pokud je registrován jako 

plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty, pokud je tento obchod předmětem daně. 

Naopak odběratel si za jistých podmínek můţe zaţádat o vrácení daně, kterou při 

obchodu dodavateli-plátci zaplatil. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norma
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%BD_normaliza%C4%8Dn%C3%AD_institut&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%BD_normaliza%C4%8Dn%C3%AD_institut&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Softwarov%C3%A9_in%C5%BEen%C3%BDrstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vizualizace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Specifikace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_proces&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Datab%C3%A1zov%C3%A9_sch%C3%A9ma&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Object_Management_Group&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det
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1 Úvod 
K výběru tématu diplomové práce mě vedly dodatečné poţadavky na program mnou 

vytvořený v bakalářské práci [6] a také nově nabyté poznatky z oblasti programování a 

algoritmizace. 

Nově vyvstalé poţadavky souvisejí s částečnou změnou zaměření zadavatele 

(výrazné zvýšení četnosti elektromontáţí na úkor elektrorevizí) a také zavedením systému 

do praxe. 

1.1 Moduly rozšíření programu 
Oproti bakalářské prácí je program rozšířen o následující moduly: 

 Modul pro evidenci provedených oprav závad zjištěných revizí na 

elektrospotřebičích a elektrickém nářadí s evidencí osob odpovědných za opravu 

závady. 

 Modul pracovního deníku pro uchování informací o prováděných pracích se 

základními náleţitostmi, které jsou vyţadovány zadavatelem. Modul bude 

umoţňovat generování uloţených záznamů do souboru XLS (Microsoft Office - 

Excel). 

 Modul pro vytváření a uchování rozpočtů na prováděné elektromontáţe, jehoţ 

výstupem bude vytisknutelný dokument v poţadovaném tvaru podle jiţ 

vytvořeného vzoru, který zadavatel nyní pouţívá. 

 Modul pro evidenci mnoţství zásob materiálu na skladu s moţností zobrazení 

historie výběrů skladované poloţky. Systém modulu bude hlídat mezní stav zásob 

a upozorňovat na docházející zboţí. Modul bude spolupracovat s modulem 

rozpočtů. Kaţdý rozpočet bude umoţňovat odepsat materiál rozpočtu ze skladu. 

 Modul pro evidenci sestavených rozvaděčů s moţností zobrazení jednotlivých 

prvků a jejich pozic v rozvaděči. A také generování popisků prvků do 

rozvaděčové skříně. 

 Celý systém bude rozšířen o některé obsluţné moduly pro správu prvků 

pouţívajících se v jednotlivých modulech a systém přihlášení a následného 

omezení pravomocí týkající se modulů spojených s revizemi. 

1.2 Stanovení cílů práce 
Cílem práce bude rozšířit původní program bakalářské práce o moduly pro podporu 

podnikání v oblasti elektroinstalací a modul pro rozšiřující původní část týkající se 

elektrorevizí. 

Práce bude i nadále splňovat všechny podmínky a náleţitosti popsané v ČSN 

331600 a ČSN 331610 a také standardy zobrazení vyţadované zadavatelem. 

Důleţitou podmínkou je jednoduchost ovládání a přehlednost celého systému, na 

nějţ se bude přecházet z původně pouţívaného systému Microsoft Office. Systém by tedy 

měl být v mnoha ohledech podobně jednoduše ovládatelný. 
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2 Analýza 
Analýza a následný návrh řešení je řešen pomocí UML (Unified Modeling Language) 

jazyka a jeho standardů pro řešení návrhu systému. K analýze byl vyuţit nástroj 

Enterprise Architect verze 7.5 od firmy Sparx Systems (demo verze distribuovaná 

výrobcem). 

Součástí analýzy systému jsou funkční a nefunkční poţadavky na systém a případy 

uţití vyplývající z poţadavků. 

2.1 Rozdělení analýzy systému 
Poţadavky byly formulovány se zadavatelem z ústních pohovorů a z dodaných materiálů 

(výtisk rozpočtu, rozpis prvků rozvaděče, soubor s produkty pro aktualizaci dat v 

databázi). 

Navrhovaný systém je celek skládající se z jednotlivých modulů (podprogramů), 

které mezi sebou komunikují, vyuţívají jednotný prostor paměti a některé společné 

formuláře. 

Analýza poţadavků je provedena na celý systém, ale případy uţití a návrh tříd je 

dělen na jednotlivé moduly. Zvýší se tak přehlednost analýzy a řešení. 

2.2 Nefunkční požadavky 
Nefunkční poţadavky jsou omezující podmínky na celý systém. Kaţdý poţadavek je 

jednoznačně určen. Identifikace se skládá z označení „Req― a čísla poţadavku. 

 custom Non-Functional Requirements

Req1_Aplikace bude vyvinuta v jazyku C#

Req2_Data budou uložena na jednom úložišti

Req3_Databáze bude použita MS SQL 2008

Req4_Aplikace bude prováděna v jednotném prostoru aplikace

Req5_Vytvořit uživatelsky jednoduché a přehledné prostředí a 

ovládání jednotlivých aplikací

Req6_Nepřihlášený uživatel systému nebude smět měnit žádné 

informace v modulech týkající se revizí, pouze si je prohlížet a 

tisknout

 
Obrázek 01: Nefunkční požadavky 

2.3 Funkční požadavky 
Vzhledem k mnoţství funkčních poţadavků na systém, jsou tyto poţadavky rozděleny 

podle náleţitostí k jednotlivým modulům. Přehled všech poţadavků je součástí příloh 

(Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

Všechny funkční poţadavky jsou číslovány jednotným označením (Requirement, 

pořadové číslo, popř. následuje písmeno, text poţadavku) čímţ jsou všechny poţadavky 

jednoznačně určeny. 



 

 -18- 

2.3.1 Evidence záznamů o opravách závad zjištěných revizí 
Modul bude evidovat záznamy o opravách provedené po revizi na elektrospotřebičích 

nebo elektronářadí, které nevyhověly revizi. Kaţdý záznam bude obsahovat technika, 

který závadu odstraňoval, datum opravy prvku a text s komentářem k opravě. 

Modul bude umět jiţ vytvořené záznamy o opravě změnit popř. i smazat. Moţnost 

smazání záznamu o opravě bude výhradně záviset na uţivateli systému, systém nebude 

nijak bránit ve smazání poloţky. 

 custom Functional Requirements

Requirement01 - Zazn. o opravach bude vypisovat karty nevyhovující revizi

Requirement02 - Zazn. o opravach bude přiřazovat záznamy o opravě 

elektronářadí nebo elektrospotřebiče ke kartě revize

Requirement03 - Zazn. o opravach bude umět změnit záznamy o opravě 

nebo jejich smazání

Requirement04- Zazn. o opravach bude obsahovat datum opravy a 

technika který chybu odstranil

 
Obrázek 02: Požadavky na modul evidence oprav závad zjištěných revizí 

2.3.2 Pracovní deník 
Modul bude uchovávat záznamy o provedené práci. Ke kaţdému dni v kalendáři můţe 

být přiřazen ţádný nebo jeden záznam. Kaţdý záznam bude obsahovat datum, krátký 

název a podrobný popis. 

Modul bude umět jiţ vytvořené záznamy změnit popř. i smazat. Moţnost smazání 

záznamu bude výhradně záviset na uţivateli systému, systém nebude nijak bránit ve 

smazání poloţky. 

Uţivatel bude moci vygenerovat záznamy do souboru xls. Generování bude 

obsahovat moţnosti výběru části dat podle data. 

 custom Functional Requirements

Requirement05 - Pracovní deník bude uchovávat záznamy o provedené 

práci daného dne

Requirement06 - Pracovní deník bude vkládat záznamy na jednotlivé dny

Requirement07a - Pracovní deník bude moci měnit informace v záznamech 

Requirement08a - Pracovní deník bude vypisovat záznamy - všechny nebo 

jen vybrané části záznamů

Requirement07b - Pracovní deník bude moci mazat informace v 

záznamech 

Requirement08b - Pracovní deník bude generovat záznamy do souboru xls 

(vše nebo jen vybraná část dat).

 
Obrázek 03: Požadavky na pracovní deník 
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2.3.3 Evidence zásob na skladu 
Modul bude evidovat mnoţství zásob na skladu. Bude vycházeno z předpokladu jednoho 

centrálního skladu, v němţ se budou nacházet všechny skladované poloţky. 

Kaţdá skladová poloţka bude obsahovat název zboţí, aktuální počet kusů na skladě 

a také libovolnou poznámku. Přičemţ skladové poloţky bude moţné libovolně přidávat, 

opravovat, odepisovat (vyskladnit) skladovou poloţku, doplnit (doskladnit) skladovou 

poloţku a také mazat záznamy i s historií odepisování poloţek. 

Postupné odepisování skladových poloţek bude zaznamenáváno. Kaţdý záznam 

historie poloţky bude obsahovat odepsané mnoţství a také popis pouţití. Ke kaţdé 

skladové poloţce bude moţné si zobrazit její historii. 

Modul bude nabízet výpis všech skladovaných poloţek se zvýrazněním poloţek, 

jejichţ mnoţství dosáhlo mezního stavu. Výpis bude moţné filtrovat jen na výpis poloţek 

v mezním stavu. 

 custom Functional Requirements

Requirement09 - Sklad bude vypisovat počty materiálu na skladu

Requirement10 - Sklad bude zobrazovat přehled na jaké akce byl jednotlivý 

materiál použit nebo k jakému rozpočtu byl materiál připsán

Requirement11 - Sklad bude vést karty se základními údaji o každém 

skladovaném materiálu

Requirement12 - Sklad bude mít možnost odepisovat a připsovat materiál k 

skladovací kartě

Requirement13 - Sklad bude hlídat a upozorňovat na mezní stavy položek 

skladu

Requirement14 - Sklad bude fi ltrovat výpis položek dle jejich stavu

 
Obrázek 04: Požadavky na evidenci zásob 

2.3.4 Evidence rozvržení rozvaděčů 
Modul bude evidovat vytvořené rozvaděče a sestavu prvků v nich. Kaţdý záznam o 

rozvaděči bude obsahovat název, popis, který se vyplnit nemusí, investora, pro kterého 

byl rozvaděč sestaven a seznam prvků a jejich pozic v rozvaděči. 

Prvek rozvaděče bude obsahovat název prvku např. „Zásuvky pracovna―, jeho typ 

např. „Moeller 16A―, počet pozic např. „1― a pozici na které se nachází v rozvaděči. 

Pozice v prvku bude moţné měnit, přičemţ program bude hlídat, aby ţádné dva 

prvky v rozvaděči neměly stejnou pozici. Prvky rozvaděče bude moţné přidávat, odebírat 

a také upravovat. 

Základní informace o rozvaděčích bude moţné upravovat, popř. smazat celý 

rozvaděč i s jeho prvky. 
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 custom Functional Requirements

Requirement15 - Modul Rozvaděč bude zaznamenávat prvky a typy prvků v 

rozvaděči

Requirement16 - Modul Rozvaděč bude zaznamenávat základní parametry 

rozvaděče

Requirement17 - Modul Rozvaděč bude přiřazovat ke každému rozvaděči 

investora dané akce

Requirement18 - Modul Rozvaděč bude přidávat každému rozvaděči 

l ibovolný počet prvků a zaznamenávat jejich pořadí

Requirement19 - Modul Rozvaděč bude umožňovat měnit pozice prvků 

rozvaděče

Requirement20a - Modul Rozvaděč bude umožňovat měnit údaje o prvcích 

rozvaděče

Requirement21 - Modul Rozvaděč bude generovat záznamy prvků 

rozvaděče i s ohledem na pozice prvků

Requirement20b - Modul Rozvaděč bude umožňovat mazat údaje o 

prvcích rozvaděče

 
Obrázek 05: Požadavky na evidenci rozvaděčů 

2.3.5 Tvorba rozpočtů 
Modul bude evidovat vytvořené rozpočty. Rozpočty bude moţné sdruţovat do logických 

celků (dále jen sloţek). Kaţdý rozpočet bude náleţet jedné a pouze jedné sloţce. Sloţky 

nebude moţné jiţ více sdruţovat. 

Kaţdá sloţka bude obsahovat název a popis. Název sloţky nebude jednoznačným 

identifikátorem. Sloţky bude moţné libovolně vytvářet, upravovat a mazat. Při smazání 

budou odstraněny i všechny rozpočty přidruţené k dané sloţce, přičemţ sloţka můţe 

obsahovat libovolný počet rozpočtů, tedy můţe existovat i prázdná sloţka. 

Rozpočet bude obsahovat název, identifikaci investora, datum vytvoření (bude 

moţné vytvoření rozpočtu i s jiným neţ aktuálním datem), poznámku, popř. bude li se na 

rozpočet uplatňovat sleva, vyplní se velikost slevy v procentech a její zdůvodnění slevy 

(jen informativní, nebude povinné). Dále kaţdý rozpočet musí obsahovat šablonu DPH, 

podle které se bude DPH vypočítávat a technika odpovědného za vytvoření rozpočtu. 

Dále bude kaţdý záznam obsahovat seznam prvků rozpočtu. 

Základní informace o rozpočtech bude moţné měnit nebo záznam o rozvaděči i 

s jeho prvky smazat. Dále bude moţné zobrazit náhled tisku vybraného rozpočtu nebo 

tento rozpočet přímo vytisknout. 

Samotné prvky rozpočtu bude moţné přidávat, upravovat nebo mazat. Prvek 

rozpočtu bude obsahovat informace o ceně prvku, ceně montáţe prvku, mnoţství 

jednotek pro tento rozpočet a výslednou cenu bez DPH. 

Po kaţdé úpravě prvků bude výpis aktualizován a bude zobrazovat celkovou cenu 

práce, celkovou cenu materiálu, velikost slevy, je-li uplatněna na vybraný rozpočet, cenu 

DPH dle zvolené šablony a výslednou cenu. 

Kaţdý rozpočet bude moţné archivovat (zapamatování ceny prvků rozpočtu 

v okamţiku archivace) nebo archivovaný rozpočet zpřístupnit (promítnutí aktuálních cen 

do archivovaného rozpočtu). 
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 custom Functional Requirements

Requirement22 - Modul Rozpočty bude vytvářet rozpočty na provádění 

elektro montáží

Requirement23 - Modul Rozpočty bude nabízet sdružování více rozpočtů k 

jednomu celku (složce)

Requirement24 - Modul Rozpočty bude nabízet možnost přiřazení 

l ibovolného počtu položek rozpočtu

Requirement25a - Modul Rozpočty bude moci upravit položku rozpočtu

Requirement26 - Modul Rozpočty bude přiřazovat ke každému rozpočtu 

jednu odpovědnou osobu ( investora )

Requirement27 - Modul Rozpočty bude umožňovat uplatnit na rozpočet 

slevu (0% - 50%) a zveřejnit důvod slevy

Requirement28 - Modul Rozpočty bude umožňovat vybrání velikosti DPH 

uplatněné na daný rozpočet

Requirement29 - Modul Rozpočty bude dopočítávat dle šablony DPH a 

slevy výslednou částku

Requirement30 - Modul Rozpočty bude umožňovat náhled a tisk vybraného 

rozpočtu

Requirement31 - Modul Rozpočty bude umožňovat aktualizaci položek 

rozpočtu dle aktuálních cen

Requirement32 - Modul Rozpočty bude uchovávat konečné rozpočty v 

původních cenách prvků (cenách při vytváření resp. předání rozpočtu)

Requirement25b - Modul Rozpočty bude moci smazat položku rozpočtu

 
Obrázek 06: Požadavky na tvorbu rozpočtů 

2.3.6 Správa šablon DPH 
Systém bude přehledně zpracovávat seznamy šablon DPH. Kaţdá šablona bude 

obsahovat název a velikost DPH v procentech. Šablony bude moţné přidávat, měnit oba 

atributy nebo mazat. Smazat šablonu bude moţné jen v případě, ţe nebude pouţita 

v některém modulu (např. rozpočty). 

 custom Functional Requirements

Requirement34 - Aplikace bude přehledně spravovat seznamy šablon DPH

Requirement39 - Aplikace bude umožňovat přidávat šablony DPH do 

systému

Requirement40 - Aplikace bude umožňovat upravovat šablony DPH kteřé 

již jsou v systému zavedeny

Requirement41  - Aplikace bude umožňovat mazat šablony DPH zavedené 

v systému, pokud nebudou použiti v žádném prvku aplikace

 
Obrázek 07: Požadavky na správu šablon DPH 
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2.3.7 Správa techniků 
Systém bude přehledně zpracovávat seznamy techniků. Kaţdý záznam o technikovi bude 

obsahovat jméno, příjmení, titul (nepovinný parametr) a adresu se všemi náleţitostmi. 

Záznamy bude moţné přidávat, měnit atributy nebo mazat. Smazat záznam o technikovi 

bude moţné jen v případě, ţe nebude pouţit v některém modulu (rozpočty, opravy závad 

zjištěné revizí). 

 custom Functional Requirements

Requirement35 - Aplikace bude přehledně spravovat seznamy techniků 

odpovídajících za rozpočet

Requirement36 - Aplikace bude umožňovat přidávat techniky do systému

Requirement37 - Aplikace bude umožňovat upravovat techniky kteří j iž v 

systému jsou zavedeni.

Requirement38  - Aplikace bude umožňovat mazat techniky zavedené v 

systému, pokud nebudou použiti v žádném prvku aplikace

 
Obrázek 08: Požadavky na správu seznamu techniků 

2.3.8 Správa investorů 
Systém bude zpracovávat seznamy investorů. Kaţdý záznam o investorovi bude 

obsahovat jméno, příjmení, titul (nepovinný parametr) a adresu se všemi náleţitostmi. 

Záznamy bude moţné přidávat, měnit atributy nebo mazat. Smazat záznam o investorovi 

bude moţné jen v případě, ţe konkrétní záznam nebude pouţit v některém modulu (např. 

rozpočty, rozvaděče). 

 custom Functional Requirements

Requirement33 - Aplikace bude přehledně spravovat seznamy investorů

Requirement42 - Aplikace bude umožňovat přidávat investory do systému

Requirement44  - Aplikace bude umožňovat mazat investory zavedené v 

systému, pokud nebudou použiti v žádném prvku aplikace

Requirement43 - Aplikace bude umožňovat upravovat investory kteří j iž v 

systému jsou zavedeni

 
Obrázek 09: Požadavky na správu investorů 

2.3.9 Správa elektromateriálu 
Systém bude zpracovávat seznamy elektromateriálu (dále jen produktu). Kaţdý záznam o 

produktu bude obsahovat název, cenu materiálu, cenu montáţe produktu, mezní stav, při 

němţ chce být uţivatel upozorňován na docházející zásoby a jednotky, ve kterých se 

produkt udává (např. kusy, metry…). 

Záznamy o produktech bude moţné přidávat, měnit atributy nebo mazat. 

Aktualizaci nebo import dat (nahrání nových dat) bude moţné i přes externí soubor typu 

csv. Smazat záznam o produktu bude moţné jen v případě, ţe konkrétní záznam nebude 

pouţit v některém modulu (např. rozpočty, sklad). 
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 custom Functional Requirements

Requirement45 - Aplikace bude umožňovat přidávat elektromateriál do 

systému, který budou využívat všechny aplikace

Requirement47  - Aplikace bude umožňovat mazat zázamy o 

elektromateriálu zavedené v systému, pokud nebude použit v žádném prvku 

aplikace

Requirement46 - Aplikace bude umožňovat upravovat záznamy 

elektromateriálu kteřý j iž v systému je zaveden

Requirement48 - Aplikace bude umožňovat hromadné nahrání záznamů o 

elektromateriálu do systému

Requirement49 - Aplikace bude umožňovat hromadnou úpravu záznamů o 

elektromateriálu 

 
Obrázek 10: Požadavky na správu elektromateriálu 

2.3.10 Přihlášení pro revize 
Moduly pro práci se záznamy o revizích budou chráněny přes heslo resp. přihlášení. 

Kaţdý uţivatel bude mít vlastní jméno a heslo. Po přihlášení bude moţné měnit, mazat 

nebo upravovat záznamy o revizích, o opravách poškozených spotřebičů a nářadí 

zjištěných revizí. Nepřihlášený uţivatel si bude moci záznamy prohlíţet a tisknout, ale 

nebude moci provést ţádnou úpravu. 

Uţivatel se bude moci po spuštění programu přihlásit a také odhlásit se během 

práce s programem bez nutnosti vypnutí celé aplikace. 

Program bude umoţňovat přidávat jednotlivé uţivatele a přiřadit jim úroveň 

oprávnění, uţivatel si bude moci změnit vlastní heslo. Uţivatelé s nejvyšším oprávněním 

budou moci uţivatele přidávat i odstraňovat. 

 custom Functional Requirements

Requirement50 - Aplikace bude požadovat přihlášení uživatele do systému 

pro práci se záznamy o revizi

Requirement51 - Aplikace bude umožňovat přidávat uživatele a jejich 

hesla do systému

Requirement52 - Aplikace bude umožňovat uživateli měnit osobní heslo

Requirement53 - Aplikace bude umožňovat smazat uživatele

Requirement54 - Aplikace bude umět rozlišovat více oprávnění přihlášení

Requirement55 - Aplikace bude umožňovat uživateli odhlásit se ze systému

 
Obrázek 11: Požadavky na zabezpečení 

2.4 Případy užití 
Případy uţití zachycují přesně funkčnost, která bude informačním systémem pokryta a 

vymezují tak jednoznačně rozsah prací. Kaţdý případ uţití popisuje jeden ze způsobů 

pouţití systému, popisuje tedy jednu jeho poţadovanou funkčnost. 

Případy uţití a aktéři byly formulovány z poţadavků popsaných v předchozí 

kapitole. Tak jako v předchozích kapitolách budou případy uţití rozděleny pro kaţdý 

modul informačního systému. Celkový přehled případů uţitím uveden v příloze C. 
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2.4.1 Diagram evidence záznamů o opravách závad zjištěných revizí 
V diagramu vystupují dva aktéři. Uţivatel, který má přístup ke všem případům uţití, 

nepřihlášený uţivatel, který pouţívá jen dva případy uţití. 

 uc Oprav a po rev izi

Záznamy o opravách

Uživ atel

Výpis karet 

nev yhov uj ících 

rev izi

Přidání záznamu o 

oprav ě k existuj ící 

kartě

Úprav a záznamu o 

oprav ě elektroprv ku

Smazání záznamu o 

oprav ě elektroprv ku

Vyhledání 

konkrétního záznamuNepřihlášený 

uživ atel

 
Obrázek 12: Případy užití evidence oprav závad zjištěných revizí 

2.4.2 Diagram pracovního deníku 
Diagram zobrazuje případy uţití základních funkcí modulu pracovního deníku-výpis, 

přidání nového záznamu, oprava stávajícího záznamu a odstranění záznamu. 

 uc Pracov ní deník

Pracovní deník

Výpis záznamů dle 

měsíců

Přidání nov ého 

záznamu

Úprav a existuj ícího 

záznamu

Smazání existuj ícího 

záznamu

Uživ atel

 
Obrázek 13: Případy užití pracovního deníku 
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2.4.3 Diagram evidence zásob na skladu 
Diagram zobrazuje případy uţití základních funkcí modulu evidence zásob-zobrazení 

materiálu nacházejícího se na skladu a jeho počtu, zobrazení historie skladované poloţky, 

přidání nového záznamu, oprava stávajícího záznamu a odstranění záznamu a odepsání 

materiálu na sklad. 

 uc Ev idence skladov ání

Aplikace: Sklad

Uživ atel

Zobrazení materiálu na 

skladu a jeho počtu

Zobrazení historie 

skladov aného prv ku

Přidání skladov ací 

karty

Úprav a skladov ací 

karty

Smazíní skladov ací 

karty i s historií

Odepsání materiálu 

do rozpočtu

 
Obrázek 14: Evidence zásob na skladu 
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2.4.4 Diagram evidence rozvržení rozvaděčů 
Diagram zobrazuje případy uţití základních funkcí modulu rozvrţení rozvaděčů-přidání 

nového rozpočtu a prvku rozpočtu, oprava stávajícího rozpočtu a prvku rozpočtu, 

odstranění rozpočtu a prvku rozpočtu, změnu pozice prvku a tisk rozpočtu. 

 uc Rozvadece

Uživ atel

Vytv oření nov ého 

rozvaděče

Uprav a existuj ícího 

rozvaděče

Vymazání rozvaděče

Tisk záznamu o 

rozvaděči a prv cích 

v  něm

Přidání prv ku k 

rozvaděči

Změna pozice prv ku 

v  rozvaděči

Úprav a prv ku v  

rozvaděči

Smazání prv ku 

rozvaděče

Zobrazení v ýpisu 

rozvaděčů

Zobrazení 

konkrétního 

rozvaděče

Nalezení a přidání 

inv estora

Výběr pozice prv ku

«include»

«include»

«include»

«include»

 
Obrázek 15: Případy užití evidence rozvržení rozvaděčů 
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2.4.5 Diagram tvorby rozpočtů 
Diagram zobrazuje případy uţití základních funkcí modulu tvorby rozpočtů. Mimo 

základních případů uţití jsou v diagramu i rozšiřující případy-ukazují stejnou posloupnost 

kroků ve více případech uţití. 
 uc Rozpočty

Uživ atel

Vytv oření nov ého 

rozpočtu

Uprav a existuj ícího 

rozpočtu

Smazání rozpočtu

Možnost sdruzov ání 

rozpočtů do logických 

celků

Vložení prv ků do 

rozpočtu

Smazání prv ku 

rozpočtu

Úprav a prv ku 

rozpočtu

Možnost uplatnění 

slev y na rozpočet

Prohlížení rozpočtů

Tisk rozpočtu

Nalezení a přidání 

inv estora

Informae o rozpočtu

Informace o 

existuj ících 

skupinách

Nov á skupina

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«extend»

«include»

 
Obrázek 16: Případy užití tvorby rozpočtů 
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2.4.6 Diagram správy šablon DPH 
Diagram zobrazuje případy uţití základních funkcí modulu správy šablon DPH-výpisu 

všech šablon, přidání nové šablony, úpravy stávající a odstranění nepouţité šablony. 

 uc Správ a šablon DPH

Správa šablon DPH

Výpis šablon

Přidání nov é šablony

Úprav a existuj ící 

šablony

Smazání šablony

Uživ atel

 
Obrázek 17: Případy užití správy šablon DPH 

2.4.7 Diagram správy techniků 
Diagram zobrazuje případy uţití základních funkcí modulu správy techniků-výpisu všech 

techniků, přidání nového technika, úpravy stávajícího a odstranění nepouţitého technika. 

 uc Správ a techniků

Výpis záznamů

Přidání nov ého technika

Úprav azáznamu o 

technikov i

Smazání technika

Uživ atel

 
Obrázek 18: Případy užití správy techniků 
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2.4.8 Diagram správy investorů 
Diagram zobrazuje případy uţití základních funkcí modulu správy investorů-výpisu všech 

investorů, přidání nového investora, úpravy stávajícího a odstranění nepouţitého 

investora. 

 uc Správ a inv estorů

Výpis záznamů o 

inv estorech

Přidání nov ého inv estora

Úprav a záznamu o 

inv estorov i

Smazání inv estora

Uživ atel

 
Obrázek 19: Případy užití správy investorů 

2.4.9 Diagram správy elektromateriálu 
Diagram zobrazuje případy uţití základních funkcí modulu správy elektromateriálu-

výpisu všech záznamů o produktech, přidání nového produktu, úpravy stávajícího a 

odstranění nepouţitého produktu a také import a aktualizace dat ze souboru csv. 

 uc Správ a elektromateriálu

Výpis záznamů o 

elektromateriálech

Přidání nov ého produktu

Úprav a záznamu o 

produktu

Smazání produktu

Uživ atel

Nahrání dat ze 

souborucsv

Aktualizace dat ze 

souboru csv

 
Obrázek 20: Případy užití správy elektromateriálu 
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2.4.10 Diagram přihlášení pro revizní část programu 
Diagram zobrazuje případy uţití základních funkcí modulu pro přihlášení a jeho vyuţití 

jednotlivými aktéry. V diagramu vystupují tři aktéři – uţivatelé host, uţivatel a 

administrátor. 

 uc Přihlášení pro rev ize

Přihlásit

Přidání nov ého 

uživ atele

Změna hesla

Smazání uživ atele

Uživ atel - 

administrátor

Odhlásit

Uživ atel - uživ atel

Uživ atel - host

 
Obrázek 21: Případy užití přihlášení 
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3 Návrh řešení 
Návrh řešení je realizován modelem tříd, modelem databázové struktury a diagramy 

aktivit. Modely jsou rozděleny na části odpovídající pouţití pro jednotlivé moduly 

aplikace. Celý model tříd je uveden v příloze D. 

Návrh a následně program je řešen technologií objektově orientovaného 

programování. V programu jsou vyuţity kolekce a jiné třídy, které nabízí knihovna .NET 

Framework verze 3.5 od společnosti Microsoft. 

Model tříd rozsáhlejších modulů je postaven na návrhovém vzoru MVC (Model 

View Controller). U modulů menšího rozsahu (správa investorů, správa šablon DPH…) 

by pouţití tohoto návrhového vzoru nebylo efektivní. 

3.1 Model View Controller 
Text této kapitoly je převzat z [5]. 

Základem kvalitního objektového designu je dělení na tři přinejmenším logicky 

nezávislé moduly: ty se tradičně nazývají modulem „Model―, „View― (uţivatelské 

rozhraní) a „Controller― (správce); pro aplikační strukturu, zaloţenou na těchto třech 

modulech, se často pouţívá zkratka sloţená z jejich prvních písmen: MVC. 

Modul „Model― reprezentuje data, nad nimiţ aplikace pracuje: obrázek, film, 

textový dokument, databází (databázový model), strukturu čísel a další. Aplikace 

samozřejmě můţe obsahovat modulů „Model― více, v závislosti na tom, s kolika 

"datovými bloky" se pracuje. 

Modul „View― je pohled na modul „Model―, který nabízí grafické uţivatelské 

rozhraní. Podstatné a důleţité z hlediska struktury aplikace je to, ţe samo grafické 

rozhraní neobsahuje ani vlastní data (to je úkolem modelu), ani logiku práce s nimi. 

Modulů „View― je v aplikaci obecně také více (protoţe obvykle zobrazujeme více údajů o 

modelu najednou). 

Modul „Controller― stojí mezi modulem „Model― a modulem „View― a zajišťuje 

logiku chování celého systému. Modul „Controller― přijímá události, vyvolané vstupními 

objekty v rámci modulu „View― (např. nabídkami, tlačítky a podobně), zpracuje je podle 

potřeby a pak odpovídajícím způsobem upraví výstupní objekty v rámci modulu „View― 

(textová pole, tabulky a další). Přitom samozřejmě podle potřeby spolupracuje s modulem 

„Model― — předává mu poţadavky na změny a kdykoli je to zapotřebí, vyţádá si od něj 

údaje pro zobrazení. V jednoduchých aplikacích bývá jeden modul „Controller―, ale v 

aplikacích, jeţ pracují s více nezávislými dokumenty, je obvykle jeden modul 

„Controller― pro kaţdý dokument. 

 
Obrázek 22: Model komunikace MVC 
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3.2 Komunikace s databází 
Komunikace s databází probíhá s databázovým souborem na lokálním disku. Ale i tak 

jsou operace s databází časově náročné. Méně časově náročné jsou operace nad operační 

pamětí. Práce s databází tedy probíhá s co nejmenší četností a operace nad ní jsou jen 

triviální. U tohoto řešení je vyuţíváno návrhového vzoru MVC a generických kolekcí 

sestav implementovaných v jazyce C# a objektovém modelu. 

Tento postup řešení komunikace s databází je výhodný především pro aplikace s 

velkou četností operací nad daty a jedinečným přístupek k datům (pouze jeden program a 

jeden uţivatel můţe současně měnit data v databázi). Takto pracující program je 

v základních operacích (seřazení, výběr dat) mnohem rychlejší. 

Vyuţití návrhového vzoru MVC zde slouţí především pro přehlednost zdrojového 

kódu. Moduly MVC jsou navrţeny pro kaţdý modul aplikace zvlášť. 

3.2.1 Výpis dat z databáze 
Pro výpis dat je volána metoda „DejData()― (slovo „Data― je nahrazeno typem dat 

odpovídající danému typu poţadovaných dat, například „DejInvestory()― atd.), která 

naplní generický seznam daty odpovídajícího typu. Metoda se nachází v kaţdém modulu 

„Model― a v kaţdém modulu „Controller―. Tento výpis proběhne pouze jednou při 

vytváření modelu MVC. 

3.2.2 Přidání dat do databáze 
Přidávaná data jsou předána modulu „Contoller― formou objektu odpovídajícího typu, 

který objekt (informace získané z objektu) přidá do databáze. Z databáze je zjištěn 

identifikátor primárního klíče a tento klíč se přiřadí do objektu. Modul „Controller― vrací 

informaci o výsledku přidání dat do databáze. Pokud byla data přidána do databáze, bude 

objekt zařazen do lokálního seznamu, který byl vytvořen a naplněn při vytváření modelu 

MVC a data ve výpisu okna budou aktualizována. Nedojde-li k aktualizaci databáze, 

objekt nebude přidán do lokálního seznamu, bude zobrazeno chybové hlášení a 

aktualizace výpisu nenastane. 

3.2.3 Odebrání a úprav dat 
Pro odebrání i úpravu dat je postup identický. Nejprve se modulu „Contoller― předá 

objekt, jenţ má být smazán nebo upraven. Modul „Controller― předá informace modulu 

„Model―, který provede operaci s daty nad databází a vrací informaci o výsledku 

provedené operace. 

Při úspěšném provedení operace bude prvek taktéţ smazán nebo opraven 

v lokálním seznamu, jinak nenastane změna a bude zobrazeno chybové hlášení. 

3.2.4 Seřazení a výběr dat 
Třídění a výběr dat je prováděn pomocí vnořených operací (dotazů s lambda výrazy) nad 

kolekcemi prvků v operační paměti. Výběry dat vyuţívají pomocných generických 

kolekcí (integrovaných v modulech „View―), aby při opětovném zobrazení nebo výběru 

dat nebylo nutné dotazování na databázi. 
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3.3 Návrh modelu tříd 
Diagram tříd poskytuje statický pohled na třídy systému, jejich atributy, operace a 

vzájemné vztahy. UML určuje pouze vizuální syntaxi diagramu tříd, postup tvorby včetně 

rozdělení na analytickou a návrhovou fázi určují metodiky. 

3.3.1 Evidence záznamů o opravách závad zjištěných revizí 
Model je postaven na návrhovém vzoru MVC. Třída „OpravaZaznam― představuje kaţdý 

jednotlivý záznam o opravě. Obsahuje referenci na technika, který opravu provedl. Třídu 

„OpravaZaznam― pouţívá třída resp. formulář „Oprava―. Ten představuje v návrhovém 

vzoru MVC modul „View― a komunikuje s „RevizeController―, jemuţ předává data a 

z něhoţ dostává poţadované výsledky. 

 class Oprav a po rev izi

Form

Oprav a

- kontrola:  bool = false

+ Oprava()

+ Opravit() : void

+ Smaz() : void

Oprav aZaznam

+ OpravaZaznam(DateTime, Technik, long, string)

+ OpravaZaznam(long, DateTime, Technik, long, string)

«property»

+ Datum() : DateTime

+ Id() : long

+ IdKarta() : long

+ TTechnik() : Technik

+ Zaznam() : string

Rev izeController

- model:  RevizeModel = new RevizeModel()

Rev izeModel

Class Model::Technik

- id:  int

- jmeno:  string

- prijmeni:  string

- titul:  string

+ Technik(string, string, string, int)

+ ToString() : string

«property»

+ Id() : int

IRev izeModel

+ DejTechniky() : List<Technik>

+ OdebratZaznam(long) : bool

+ OpravZaznam(OpravaZaznam) : bool

+ PridatZaznam(OpravaZaznam) : bool

IRev izeController

+ DejTechniky() : List<Technik>

+ OdebratZaznam(long) : bool

+ OdebratZaznam(OpravaZaznam) : bool

+ OpravZaznam(OpravaZaznam) : bool

+ PridatZaznam(OpravaZaznam) : bool

-model

 
Obrázek 23: Návrh tříd evidence záznamů o opravách závad zjištěných revizí 
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3.3.2 Pracovní deník 
Model je postaven na návrhovém vzoru MVC. Třída „Zaznam― obsahuje všechny 

informace jednoho záznamu. Třídu „Zaznam― vyuţívají třídy a rozhraní MVC, pomocí 

které jsou předávány informace. Třída „PracDenik― zastupující formulář, představuje 

v tomto modelu modul „View―. 

 class Pracov ní deník

DenikController

- model:  IDenikModel = new DenikModel()

DenikModel

- GetKey(Zaznam) : long

«interface»

IDenikController

+ DejZaznamy() : List<Zaznam>

+ NajdiZaznamyDleCastiNazvu(string) : List<Zaznam>

+ OpravZaznam(Zaznam) : void

+ SmazZaznam(Zaznam) : void

+ UlozZaznam(Zaznam) : void

«interface»

IDenikModel

+ DejZaznamy(string) : List<Zaznam>

+ OpravZaznam(Zaznam) : void

+ SmazZaznam(Zaznam) : void

+ UlozZaznam(Zaznam) : void

Form

PracDennik

- aktUziv:  Uzivatel

- controller:  IDenikController = new DenikContro...

- l ist:  List<Zaznam>

- Aktualizuj() : void

- Edit(Zaznam) : void

- NajdiZaznam(DateTime) : void

- Novy(DateTime) : void

+ PracDennik()

+ PracDennik(Uzivatel)

- Smazat() : void

Zaznam

+ Zaznam(DateTime, string, string)

«property»

+ Datum() : DateTime

+ Nadpis() : string

+ Popis() : string

-controller

-model

 
Obrázek 24: Návrh tříd pracovního deníku 

3.3.3 Evidence zásob na skladu 
V tomto modelu není pouţit návrhový vzor MVC. Třída „Card― představuje kartu 

materiálu na skladě. Tato třída implementuje rozhraní „IDatabaze― se základními 

metodami pro práci s databází. 

 class Ev idence skladov ání

Card

- id_produktu:  int

- mnozstvi:  int

- poznamka:  string

+ Card(int, string, int)

+ Card(int)

+ Delete() : void

+ Delete(string) : void

- doplnDleID() : void

+ ToDatabaze() : void

+ Update() : void

+ Update(string, float) : void

«property»

+ Id_produktu() : int

+ Mnozstvi() : int

+ Poznamka() : string

«interface»

IDatabaze

+ Delete() : void

+ ToDatabaze() : void

+ Update() : void

Form

Sklad

- AktualizaceListView(int) : void

- doplnit() : void

- odepsat() : void

- pridat() : void

+ Sklad()

- uprava() : void

Form

AddCard

- card:  Card

+ AddCard()

+ AddCard(int)

- AddCard_FormClosing(object, FormClosingEventArgs) : void

Form

DoplnitZbozi

- mnozstvi:  float

+ DoplnitZbozi(string)

«property»

+ Mnozstvi() : float

Form

OdepsatMaterial

- id:  int

- konec:  bool = true

- maxMnozstvi:  float

+ OdepsatMaterial(string, float, int)

-card

 
Obrázek 25: Návrh tříd evidence zásob na skladu 
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3.3.4 Evidence rozvržení rozvaděčů 
Model je postaven na návrhovém vzoru MVC. Třída „Rozvadec― zapouzdřuje základní 

informace o rozvaděči (investora, název a popis) a také seznam prvků rozvaděče. Třída 

seznamuje odvozena od generického seznamu List, který je součástí knihovny .NET. Tato 

třída zapouzdřuje další metody jako „SnizPoradi, ZvysPoradi…― slouţící pro práci 

s prvky rozvaděče. 

Třída „Rozvadece― představuje v návrhovém vzoru MVC modul „View―. Třída 

agreguje hodnotu výčtového typu PrvkyVypisu, podle něhoţ lze řadit rozvaděče ve 

výpisu. 

Modul „Model― standardně zajišťuje komunikaci s databází, spolupracuje jak 

s prvky rozvaděče, tak s třídou „Rozvadec―. 

 class Ev idence rozv aděčů

«interface»

IRozv adeceController

+ DejPrvkyRozvadece(long) : Seznam

+ DejRozvadece() : List<Rozvadec>

+ NajdiInvestora(long) : string

+ NovyPrvekRozvadece(PrvekRozvadece, long) : void

+ NovyRozvadec(Rozvadec, Seznam) : void

+ OpravPrvekRozvadece(PrvekRozvadece, Rozvadec) : void

+ OpravRozvadec(Rozvadec) : void

+ SmazPrvekRozvadece(long) : void

+ SmazPrvkyRozvadece(long) : void

+ SmazRozvadec(long) : void

«interface»

IRozv adeceModel

+ DejPrvkyRozvadece(long) : Seznam

+ DejRozvadece(string) : List<Rozvadec>

+ NajdiInvestora(long) : string

+ NovyPrvekRozvadece(PrvekRozvadece, long) : void

+ NovyRozvadec(Rozvadec, Seznam) : void

+ OpravPrvekRozvadece(PrvekRozvadece, Rozvadec) : void

+ OpravRozvadec(Rozvadec) : void

+ SmazPrvekRozvadece(long) : void

+ SmazPrvkyRozvadece(long) : void

+ SmazRozvadec(long) : void

Prv ekRozv adece

+ PrvekRozvadece(string, string, int, int, long)

+ PrvekRozvadece()

«property»

+ Id() : long

+ NazevPrvku() : string

+ Novy() : bool

+ Opraven() : bool

+ PocetPozic() : int

+ Poradi() : int

+ Smazan() : bool

+ Typ() : string

Rozv adec

+ Rozvadec()

+ Rozvadec(string, string, long, long)

+ Seznam() : void

«property»

+ Id() : long

+ Iinvestor() : Investor

+ Nazev() : string

+ Popis() : string

Rozv adeceController

- model:  IRozvadeceModel = new RozvadeceModel()

Rozv adeceModel

Form

Rozv adece

- controller:  IRozvadeceController = new RozvadeceCo...

- l ist:  List<Rozvadec>

- Novy() : void

- Opravit(int) : void

+ Rozvadece()

- Smazat() : void

- Vypis(PrvkyVypisu) : void

«enumeration»

Prv kyVypisu

 Novy

 PodleNazvu

 PodlePopisu

 PodleInvestora

List

Seznam

- maxPoradi:  int

+ OdeberPrvek(int) : void

+ Serad() : void

+ Seznam()

+ SnizPozadi(int) : bool

+ VlozPrvek(PrvekRozvadece) : void

+ VratDlePozice(int) : PrvekRozvadece

+ ZvysPozadi(int) : bool

Inv estor

- id:  int

- jmeno:  string

- prijmeni:  string

- titul:  string

+ Investor(string, string, string, int)

+ ToString() : string

+ Vypis() : string

«property»

+ Id() : int

-controller

-model

 
Obrázek 26: Návrh tříd evidence rozvržení rozvaděčů 
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3.3.5 Tvorba rozpočtů 
Model je postaven na návrhovém vzoru MVC. Třída „Rozpocet― zapouzdřuje třídu 

„RozpocetInfo― se základními informacemi o rozpočtu, sloţce atd. a zároveň seznamy 

prvků a speciálních prvků rozpočtu. 

 class Rozpočty

Form

RozpoctyForm

- controller:  IRozpoctyController

- investori:  List<Investor>

- l ist:  List<Rozpocet>

- sablonyDPH:  List<SablonaDPH>

- slozky:  List<Slozka>

+ RozpoctyForm()

SablonaDPH

+ SablonaDPH(int, float, string)

+ ToString() : string

«property»

+ DPH() : float

+ Id() : long

+ Nazev() : string

RozpocetInfo

- date:  DateTime

- id_investora:  int

- id_sablonaDPH:  int

- id_technik:  int

- nazev:  string

- poznamka:  string

- sleva:  int

- sleva_text:  string

+ RozpocetInfo(int, int, int, string, string, string, int, DateTime)

+ RozpocetInfo(long, int, long, int, int, int, string, string, string, int, DateTime)

«property»

+ Archivovan() : int

+ Date() : DateTime

+ Id() : long

+ Id_investora() : int

+ Id_sablonaDPH() : int

+ Id_slozky() : long

+ Id_technik() : int

+ Nazev() : string

+ Poznamka() : string

+ Sleva() : int

+ Sleva_text() : string

Inv estor

- id:  int

- jmeno:  string

- prijmeni:  string

- titul:  string

+ Investor(string, string, string, int)

+ ToString() : string

+ Vypis() : string

«property»

+ Id() : int

Slozka

+ Slozka()

+ Slozka(long, string, string)

+ Slozka(string, string)

«property»

+ Id() : long

+ Nazev() : string

+ Popis() : string

Rozpocet

+ RozpocetClass()

+ RozpocetClass(RozpocetInfo, List<RozpItemS>, List<RozpItem>, List<ArchZaznam>)

«property»

+ Info() : RozpocetInfo

+ ListItem() : List<RozpItem>

+ ListItemArch() : List<ArchZaznam>

+ SListItem() : List<RozpItemS>

RozpItemS

+ RozpItemS(long, float, string)

+ RozpItemS(long, long, float, string)

«property»

+ Cena() : float

+ Id() : long

+ Id_rozpoctu() : long

+ Nazev() : string

RozpItem

+ RozpItem(long, long, Produkt, int)

«property»

+ Id() : long

+ IdRozpoctu() : long

+ Mnozstvi() : int

+ ProduktN() : Produkt

Produkt

+ Produkt()

+ Produkt(long)

+ Produkt(long, string, float, string, float, int)

+ Produkt(string, float, string, float, int)

«property»

+ Cena() : float

+ CenaMontaz() : float

+ Id() : long

+ Jednotky() : string

+ MezniStav() : int

+ Nazev() : string

ArchZaznam

+ ArchZaznam()

+ ArchZaznam(long, long, float, float, Produkt)

«property»

+ Cena() : float

+ cenaMontaze() : float

+ Id() : long

+ Id_rozpoctu() : long

+ ProduktA() : Produkt

RozpoctyModel

RozpoctyController

- model:  IRozpoctyModel = new RozpoctyModel()

«interface»

IRozpoctyModel

+ Archivace_Arch(int) : void

+ Archivace_zprist(int) : void

+ DejInvestory() : List<Investor>

+ DejProdukty() : List<Produkt>

+ DejRozpocty() : List<Rozpocet>

+ DejSablonyDPH() : List<SablonaDPH>

+ DejSlozkyDleJmena() : List<Slozka>

+ DejTechniky() : List<Technik>

+ NajdiInvestora(int) : Investor

+ NajdiSablonuDPH(int) : SablonaDPH

+ NajdiTechnika(int) : Technik

+ OpravSlozku(Slozka) : bool

+ PridatPolozkuRozpoctu(RozpItem) : bool

+ PridatRozpocet(RozpocetInfo) : bool

+ PridatSpecialniPolozkuRozpoctu(RozpItemS) : bool

+ SmazPolozkuRozpoctu(int, char) : bool

+ SmazRozpocet(long) : bool

+ SmazSlozku(string) : void

+ UlozSlozku(Slozka) : bool

+ UpravPrvek(RozpItem) : bool

+ UpravRozpocet(RozpocetInfo) : void

+ UpravSpecPrvek(RozpItemS) : bool

«interface»

IRozpoctyController

+ Archivace_Arch(int) : void

+ Archivace_zprist(int) : void

+ DejDPH() : List<SablonaDPH>

+ DejInvestory() : List<Investor>

+ DejRozpocty() : List<RozpocetClass>

+ DejSablonyDPH() : List<SablonaDPH>

+ DejSlozkyDleJmena() : List<Slozka>

+ DejTechniky() : List<Technik>

+ NajdiInvestora(int) : Investor

+ NajdiSablonuDPH(int) : SablonaDPH

+ NajdiTechnika(int) : Technik

+ OpravSlozku(Slozka) : bool

+ PridatPolozkuRozpoctu(RozpItem) : bool

+ PridatRozpocet(RozpocetInfo) : bool

+ PridatSpecialniPolozkuRozpoctu(RozpItemS) : bool

+ SmazPolozkuRozpoctu(int, char) : bool

+ SmazRozpocet(long) : bool

+ SmazSlozku(string) : void

+ UlozSlozku(Slozka) : bool

+ UpravPrvek(RozpItem) : bool

+ UpravRozpocet(RozpocetInfo) : void

+ UpravSpecPrvek(RozpItemS) : bool

Class Model::Technik

- id:  int

- jmeno:  string

- prijmeni:  string

- titul:  string

+ Technik(string, string, string, int)

+ ToString() : string

«property»

+ Id() : int

-model

-controller

 
Obrázek 27: Návrh tříd tvorby rozpočtů 
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3.3.6 Správa šablon DPH a techniků 
Správa obou součástí programu bude společně propojená. Třída „ControlPanel― bude 

pracovat se seznamy techniků i šablon DPH, přičemţ spolupracuje s modulem 

„Controller― resp. modulem „Model― z aplikace „Rozpočty―. Z metod z návrhového 

vzoru MVC pro rozpočty jsou vyuţívány základní metody pro práci s šablonami DPH 

nebo s techniky. 

 class Správ a šablon DPH a techniků

Form

TechnikAdd

- technic:  Technik

+ TechnikAdd()

+ TechnikAdd(string)

«property»

+ ID() : int

SablonaDPH

- dph:  float

- id:  long

- nazev:  string

+ doplnDleId(string) : void

+ SablonaDPH(string, float)

+ SablonaDPH(string)

+ SablonaDPH(long, float, string)

+ ToString() : string

«property»

+ DPH() : float

+ Id() : long

+ Nazev() : string

Form

SablonaAdd

- sablona:  SablonaDPH

+ GetSablona() : SablonaDPH

+ SablonaAdd()

+ SablonaAdd(string)

«property»

+ ID() : int

Form

ControlPanel

- controller:  IRozpoctyController

- AktualizaceSablony() : void

- AktualizaceTechnici() : void

+ ControlPanel()

- OpravaUdaje() : void

RozpoctyModel

RozpoctyController

- model:  IRozpoctyModel = new RozpoctyModel()

«interface»

IRozpoctyModel

+ Archivace_Arch(int) : void

+ Archivace_zprist(int) : void

+ DejInvestory() : List<Investor>

+ DejProdukty() : List<Produkt>

+ DejRozpocty() : List<Rozpocet>

+ DejSablonyDPH() : List<SablonaDPH>

+ DejSlozkyDleJmena() : List<Slozka>

+ DejTechniky() : List<Technik>

+ NajdiInvestora(int) : Investor

+ NajdiSablonuDPH(int) : SablonaDPH

+ NajdiTechnika(int) : Technik

+ OpravSlozku(Slozka) : bool

+ PridatPolozkuRozpoctu(RozpItem) : bool

+ PridatRozpocet(RozpocetInfo) : bool

+ PridatSpecialniPolozkuRozpoctu(RozpItemS) : bool

+ SmazPolozkuRozpoctu(int, char) : bool

+ SmazRozpocet(long) : bool

+ SmazSlozku(string) : void

+ UlozSlozku(Slozka) : bool

+ UpravPrvek(RozpItem) : bool

+ UpravRozpocet(RozpocetInfo) : void

+ UpravSpecPrvek(RozpItemS) : bool

«interface»

IRozpoctyController

+ Archivace_Arch(int) : void

+ Archivace_zprist(int) : void

+ DejDPH() : List<SablonaDPH>

+ DejInvestory() : List<Investor>

+ DejRozpocty() : List<RozpocetClass>

+ DejSablonyDPH() : List<SablonaDPH>

+ DejSlozkyDleJmena() : List<Slozka>

+ DejTechniky() : List<Technik>

+ NajdiInvestora(int) : Investor

+ NajdiSablonuDPH(int) : SablonaDPH

+ NajdiTechnika(int) : Technik

+ OpravSlozku(Slozka) : bool

+ PridatPolozkuRozpoctu(RozpItem) : bool

+ PridatRozpocet(RozpocetInfo) : bool

+ PridatSpecialniPolozkuRozpoctu(RozpItemS) : bool

+ SmazPolozkuRozpoctu(int, char) : bool

+ SmazRozpocet(long) : bool

+ SmazSlozku(string) : void

+ UlozSlozku(Slozka) : bool

+ UpravPrvek(RozpItem) : bool

+ UpravRozpocet(RozpocetInfo) : void

+ UpravSpecPrvek(RozpItemS) : bool

Technik

- id:  int

- jmeno:  string

- prijmeni:  string

- titul:  string

+ Technik(string, string, string, int)

+ ToString() : string

«property»

+ Id() : int

Model
«use»

-controller

 
Obrázek 28: Návrh tříd správy šablon DPH a techniků 
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3.3.7 Správa investorů 
Aplikace zajišťuje jen základní operace s investory, proto nebyl pouţit MVC. Třída 

„Investor― představuje všechny informace o investorovi. 

 class Správ a inv estorů

Inv estor

- id:  int

- jmeno:  string

- prijmeni:  string

- titul:  string

+ Investor(string, string, string, int)

+ ToString() : string

+ Vypis() : string

«property»

+ Id() : int

Form

AddInv estor

+ AddInvestor()

+ AddInvestor(string)

Form

inv estoriForm

- hledat:  bool = true

- aktualizaceListView() : void

+ investoriForm()

+ Nový() : void

- opravaKontaktu() : void

+ Opravit() : void

+ Smazat() : void

 
Obrázek 29: Návrh tříd správy investorů 

3.3.8 Správa elektromateriálu 
Model návrhu tříd postaven na návrhovém vzoru MVC. Třída „ElektroData― v tomto 

modelu přebírá funkci modulu „View―. Třída „Produkt― zapouzdřuje všechny informace 

pro práci s produkty (s informacemi o materiálu). 

 class Správ a elektromateriálu

DataController

- model:  IDataModel = new DataModel()

DataModel

Form

ElektroData

- controller:  IDataController = new DataController()

- ps:  l ist<Produkt>

- AktualizaceListView() : void

+ ElektroData()

- importToolStripButton_Click(object, EventArgs) : void

- pridatToolStripButton_Click(object, EventArgs) : void

- upravitToolStripButton_Click(object, EventArgs) : void

«interface»

IDataController

+ DejData() : ProduktSeznam

+ DejData(string) : ProduktSeznam

+ OpravaProduktu(Produkt) : void

+ UlozProdukt(Produkt) : void

«interface»

IDataModel

+ DejData(string) : ProduktSeznam

+ OpravaProduktu(Produkt) : void

+ UlozProdukt(Produkt) : void

Form

Nov yProdukt

- controller:  IDataController = new DataController()

- uprava:  bool = false

+ NovyProdukt()

+ NovyProdukt(Produkt)

- okButton_Click(object, EventArgs) : void

- textBox4_TextChanged(object, EventArgs) : void

«property»

+ Id() : int

Produkt

«property»

+ Cena() : float

+ CenaMontaz() : float

+ Id() : int

+ jednotky() : string

+ MezniStav() : int

+ Nazev() : string

-controller

-controller

-model

 
Obrázek 30: Návrh tříd správy elektromateriálu 

3.4 Návrh modelu databáze 
Návrh databáze byl proveden podle zadání na Microsoft SQL Server 2008 a navazuje na 

původní databázi z bakalářské práce, kterou rozšiřuje o další tabulky. 

Návrh databáze je znázorněn v dále uvedených diagramech pro kaţdý modul zvlášť. 

Návrh celé databáze s vazbami a klíčovými sloupci je uveden v příloze E. 

Nově navrţené tabulky odpovídají třetí normální formě, jenţ vyhovuje zadání a 

potřebám programu. 

Tabulka je ve třetí normální formě, jestliţe kaţdý neklíčový atribut není transitivně 

závislý na ţádném klíči schématu, neboli je ve druhé normální formě a zároveň neexistuje 

jediná závislost neklíčových sloupců tabulky. 
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3.4.1 Evidence záznamů o opravách závad zjištěných revizí 
Původní tabulky spotřebičů a nářadí (ponechány bez úprav) byly propojeny s tabulkou 

„Oprava―. Tabulka oprav je propojena s tabulkou techniků. 

Kaţdé kartě nářadí nebo spotřebičů můţeme přiřadit ţádný, jeden nebo více 

záznamů o opravě. Kaţdý záznam musí obsahovat jednu kartu, které náleţí a technika 

odpovědného za opravu nalezených závad. 

 
Obrázek 31: Návrh DB pro opravy závad 

3.4.2 Pracovní deník 
Aplikace pracuje jen s tabulkou „PracDenik―, která obsahuje základní informace pro 

záznam denního záznamu práce. Tabulka není propojena s jinou tabulkou. 

Ke kaţdému dni lze přiřadit pouze jeden záznam. Identifikátor karty je tvořen 

transformací data. 

 
Obrázek 32: Návrh DB tabulky pracovního deníku 



 

 -40- 

3.4.3 Evidence zásob na skladu 
Pro aplikaci byly navrţeny tabulky „Sklad― a „HistorieSklad―, které jsou vzájemně 

propojeny. Tabulka „Sklad―je ještě propojena s tabulkou „Produkty―. 

Kaţdý záznam z produktů můţe být jen jedenkrát na skladu a tento skladovací 

záznam nemusí mít ţádný, ale taky můţe mít jeden nebo více záznamů v tabulce 

„HistorieSklad―. 

 
Obrázek 33: Návrh DB tabulky pro evidenci zásob 

3.4.4 Evidence rozvržení rozvaděčů 
Pro aplikaci Rozvaděčů byly navrţeny tabulky „Rozvadec― a „PrvekRozvadece―, které 

uchovávají informace o rozvaděči a zároveň jeho prvcích. Tabulky jsou ještě propojeny 

s tabulkou investorů pro jednoznačné určení investora rozvaděče. 

Kaţdý rozvaděč musí mít přiřazeného jednoho investora a nemusí mít ţádný, ale 

můţe mít jeden nebo více prvků. Prvek rozvaděče musí mít přiřazený rozvaděč, kterému 

přísluší. 

 
Obrázek 34: Návrh DB tabulky pro rozvržení rozvaděčů 

3.4.5 Tvorba rozpočtů 
Tato aplikace vyuţívá mnoho tabulek databáze. Hlavní tabulkou je „Rozpocet―. Tato 

tabulka sdruţuje záznamy se základními informacemi o kaţdém rozpočtu (název, datum, 

investora, DPH…). Tabulka je spojena s tabulkami „Slozka―, „Investor―, „SablonaDPH―, 

„Technik―, „Zaznamy―, „Special― a „ArchZaznamy―. 

Tabulka „Zaznamy― obsahuje jednotlivé prvky rozpočtu. Tabulka „Special― 

obsahuje speciální prvky rozpočtu (prvky výjimečné, které nelze přidat do tabulky 

„Zaznam―). Tabulka „ArchZaznamy― slouţí pro prvky tabulky „Zaznam―, které mají být 

archivované (uchování cen poloţek rozpočtu v době jeho archivace). 
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Kaţdý rozpočet musí mít určeného jednoho investora, jednoho technika 

(odpovědného za vytvoření rozpočtu), jednu šablonu DPH uplatňující se na celý rozpočet 

a také jednu sloţku, do které rozpočet náleţí. Rozpočet nemusí obsahovat ţádný, ale 

můţe obsahovat jeden nebo více záznamů o prvcích rozpočtu (záznam, speciální záznam 

nebo archivovaný záznam). 

Kaţdý záznam rozpočtu (záznam, speciální záznam nebo archivovaný záznam) 

musí mít přiřazený jeden rozpočet, kterému náleţí. Záznam z tabulky „Zaznamy― musí 

mít určený produkt (z tabulky „Produkty―), kterému náleţí. 

 
Obrázek 35: Návrh DB tabulky pro tvorbu rozpočtů 

3.4.6 Správy šablon DPH, techniků, investorů a elektromateriálu 
Správy jednotlivých prvků vţdy pracují jen se svou tabulkou (odpovídající jejich názvu). 

Tabulky „SablonaDPH―, „Technik―, „Investor―, „Produkty― obsahují základní informace 

vyhovující 3. normální formě. 

Tabulky jsou propojeny s tabulkami jednotlivých aplikací a podle jejich významu 

jsou nastaveny násobnosti a druh propojení. 
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Obrázek 36: Návrh DB tabulky pro správu prvků 

3.5  Diagramy 
Pro zobrazení posloupnosti činností některých postupů následných akcí jsem zvolil 

diagramy aktivit (reprezentace dynamické struktury počítačových a organizačních 

procesů v systému, zaměřená především na jeho vnitřní chování). Diagramy jsem zvolil 

pro důleţité funkce daného modulu aplikace. 

3.5.1 Diagram oprav závad zjištěných revizí 
Po otevření detailu konkrétní karty bude zobrazeno tlačítko, které bude vyvolávat okno 

s výpisem záznamů o opravách. Pokud nebude nalezen ţádný záznam, bude zobrazeno 

prázdné okno a vytištěno hlášení o nenalezených záznamech, jinak budou do okna 

zobrazeny nalezené záznamy. 

 act Oprav a po rev izi

Zobrazení

detailu karty

revize

ActivityFinal

Kliknutí na zobrazení záznamů o 

oprav ách

Zobrazení v ýpisu oprav

Nalezení záznamů dle označení 

karty detailu

Tisk hlášení o nenalezení žádného 

záznamu

Nalezeno?

ANO

NE

 
Obrázek 37: Diagram opravy po revizi 

3.5.2 Diagram výpisu z pracovního deníku 
Otevřením okna pracovního deníku bude zjištěno aktuální datum. Poté se v lokálním 

seznamu všech záznamů vyhledají záznamy s odpovídajícím měsícem a rokem. 

Vyhledané záznamy budou zobrazeny v tabulce (seznamu). 

 act Pracov niDenik

Výpis záznamů dle měsíců

Otevření okna pracovního deníku

ActivityFinal

Zj ištění aktuálního 

datumu

Nalezení odpov ídaj ících 

záznamů v  seznamu
Aktualizace v ýpisu

 
Obrázek 38: Diagram výpisu záznamu pracovního deníku 
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3.5.3 Diagram přidání karty do evidence zásob na skladu 
Diagram ukazuje přidání karty na sklad. Nejprve se ze seznamu produktů vybere produkt, 

který chceme přidat na sklad a zadáme počet mnoţstevních jednotek produktu 

přidávaného na sklad. Případně se můţe přidat poznámka. Poté nastane kontrola, jestli jiţ 

karta není vytvořena. V případě existence karty vznikne chybové hlášení a karta nebude 

přidána. Neexistuje-li karta, jsou zkontrolovány i ostatní údaje. Při splnění všech 

podmínek je karta přidána do databáze. 

 act Ev idence skladov ání

Přidání skladov ací karty

ActivityInitial

ActivityFinal

Výběr produktu pro založení 

karty

Zadání množstv í materiálu 

přidav aného na sklad
Přidání poznámky

Je již karta na skladu?
Chybov é 

hlášení

Kontrola zadaných

udajů

Ne

Přidání dat do databáze

ANO

NE

ANO

 
Obrázek 39: Diagram přidání skladovací karty 

3.5.4 Evidence rozvržení rozvaděčů 
Diagramy ukazují změnu pozice prvku v rozvaděči. Druhý diagram ukazuje smazání 

celého rozvaděče i s jeho prvky. 

Pro přidání prvku se musí vybrat prvek, kterému chceme změnit pozici. Pokud 

prvek není součástí rozvaděče, lze jej přidat. Poté musíme prvek označit a určit novou 

pozici. Poté je tento prvek zařazen na své místo v lokálním seznamu. Tento postup je 

moţné opakovat s různými prvky. Po změně pozice všech poţadovaných prvků je 

poţadováno uloţení změn do databáze. Potvrzením jsou provedené změny uloţeny nebo 

změněny v databázi. Při nepotvrzení poţadavku o uloţení jsou všechny změny zrušeny, 

prvky v databázi zůstanou nezměněny. 

Pro smazání rozvaděče je nutné nejprve potvrdit ţádost o smazání prvku. Dojde-li 

k potvrzení ţádosti, musejí se nejprve smazat všechny prvky rozvaděče, poté systém 

smaţe samotný rozvaděč v databázi. Následně je smazaný rozpočet také odstraněn 

z lokálního seznamu rozvaděčů a je aktualizován výpis všech rozvaděčů. Při mazání se 

seznam neaktualizuje opětovným výpisem z databáze, ale je jen odstraněn aktuálně 

mazaný prvek, čímţ se ušetří náklady (časové náklady) na dotaz do databáze. 



 

 -44- 

 act Změna pozice prv ku v  rozv aděči

Otevření záznamu o rozvaděči

Je třeba přidat prvek?

Označení prv ku

Určení nov é pozice

Všechny prvky na

správné pozici?

Novy prvek

Aktualizace 

vypisu

Ano

Ne

Uložit změny?

Uložení změn do 

lokálního seznamu

ActivityFinal

Aktualizace dat v  

databázi

Změna pozice prvku v rozvaděči

ActivityInitial

(from Smazání rozvaděče)

ActivityFinal

(from Smazání rozvaděče)

Označení rozv aděče v  seznamu

(from Smazání rozvaděče)

Zobrazení v arov ání o smazání

(from Smazání rozvaděče)

Smazat?

Ne

Smazání v šech prv ků rozv aděče 

v  DB

(from Smazání rozvaděče)

Smazání samotného rozv aděče v  

DB

(from Smazání rozvaděče)

Aktualizace v ýpisu

(from Smazání rozvaděče)

Ano

Smazání z lokálních seznamů

(from Smazání rozvaděče)

Smazání rozvaděče

NE

ANO

ANO

NE

 
Obrázek 40: Diagram smazání rozvaděče a změny pozice prvku v rozvaděči 

3.5.5 Tvorba rozpočtů 
Diagram ukazuje postup vytvoření nového rozpočtu. Diagram je rozdělen na část akcí 

vykonávané uţivatelem a část akcí vykonávané systémem. 

Při vytváření musí být zadán název rozpočtu, vybrán investor akce, vybráno datum 

vystavení, pokud bude sleva uplatněna, musí být vyplněna velikost slevy a důvod slevy, 

dále musí být vybrán technik odpovídající za daný rozpočet, určena šablona DPH (podle 

níţ bude na rozpočet uplatňována daň) a přiřazena sloţka k rozpočtu. Poté systém 

provede kontrolu vyplněných údajů. Pokud bude vše správně vyplněno, přidá se nový 

rozpočet do databáze a do lokálního seznamu. Výpis rozpočtů bude aktualizován. 
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 act Vytv oření nov ého rozpočtu

S
y

s
té

m
U

ž
iv

a
te

l

ActivityInitial

ActivityFinal

Zadání názvu 

rozpočtu

Určení inv estora k 

rozpočtu

Zadání data 

v ystav ení rozpočtu

Určení slov y a 

dův odu slev y

Výběr technika 

odpov ídaj ícího za 

rozpočet

Výběr šablony dph

Kontrola v pořádku?

Ano

Ne

Přidání objektu do databáze
Přidání objektu do lokálního 

seznamu rozpočtů
Aktualizace stav ů a v ýpisů

Přiřazení rozpočtu k složce

 
Obrázek 41: Diagram vytvoření nového rozpočtu 
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4 Implementace 
Navrţené řešení je implementováno do programu s názvem EPOS (Elektro-Podnikatelský 

Systém). Program je zaloţen na platformě .NET Framework 3.5 . Instalace .NET 

Framework 3.5 je součástí přiloţeného CD. Platforma .NET Framework je také zdarma 

šířena po internetu společností Microsoft. Program komunikuje s databází vytvořenou 

v Microsoft SQL 2008, která je také součástí instalace. 

Program je naprogramován ve vývojovém prostředí Microsoft Visual C# 2008 

Express Edition. 

4.1 Start programu a úvodní kontroly 
Při startu programu proběhne kontrola přítomnosti databáze. Pokud se databáze nenachází 

ve sloţce s programem, je zobrazeno chybové hlášení o omezeních programu. Program 

má pak zakázány nabídky v menu. Povolena je pouze nabídka na ukončení programu. 

Po spuštění programu je zobrazeno úvodní okno. Okno informuje o spuštění 

aplikace během načítání a kontrol hlavního okna.  

Spuštěním dvou kopií programu zároveň by nastaly chyby nekonzistence dat 

v databázi, proto proběhne při startu také kontrola, zda jiţ program není spuštěn. Pokud 

by byla nalezena spuštěná instance programu, bude zobrazeno oznamovací hlášení a 

program nebude spuštěn. 

4.2 Dialogová okna a jejich ovládání 
V programu byla pouţita pro dialogová okna (nikoliv pro celé moduly) okna graficky a 

funkčně modifikovaná. Na rozdíl od standardního okna neobsahují titulkové lišty (lišta 

s názvem okna a tlačítky pro minimalizaci, maximalizaci a zavření). Název okna je 

zobrazen v bublině v levém horním okně. 

Pro pohyb oken je třeba stisku levého tlačítka myši v hlavním rámu okna. 

Následným pohybem myši se okno standardně pohybuje, dokud neuvolníme tlačítko. 

Okna neobsahují tlačítka pro minimalizaci ani maximalizaci, protoţe tato dialogová 

okna mají určenou velikost, která je pro tato okna ideální a není ţádané ji měnit. 

Tlačítko pro ukončení okna je nahrazeno tlačítky „Ok― nebo „Storno―, které 

přebírají funkci zavření okna. 

4.3 Hlavní nabídka a provedené změny 
Na hlavním okně byly provedeny částečné změny oproti bakalářské práci. Bylo změněno 

logo programu odpovídající rozšíření původního programu a také nápis v záhlaví okna. 

Hlavní menu bylo rozšířeno o nabídky „Modul EPOS― a „Správa prvků―. Dále je na 

hlavním menu moţnost přihlášení (v horním levém rohu) a v případě přihlášení se 

tlačítko změní na tlačítko odhlášení a správu účtů. 

K hlavnímu oknu bylo přidáno aplikační nastavení, které si pamatuje poslední 

velikost okna, popř. zda bylo okno maximalizováno při standardním ukončení. Dále byla 

přidána kontrola otevřených oken. Nelze tedy spustit dvakrát stejnou aplikaci (při pokusu 

o otevření duplicitního okna se otevřené okno zaktivní). Je tak zabezpečena bezpečnost a 

správný chod jednotlivých modulů aplikace. 
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Obrázek 42: Hlavní okno aplikace 

4.4 Evidence záznamů o opravách závad zjištěných revizí 
Evidenci záznamů lze volat dvěma způsoby. Zobrazení všech záznamů o opravách na 

všech kartách je moţné spustit program přes „Soubor  Výpis oprav―. Druhou moţností 

je v zobrazení detailu konkrétní karty revize, v menu, přes tlačítko „Zobrazit záznamy 

oprav― se vypíší jen ty záznamy, které přísluší danému detailu revizní karty. Jedině z 

detailu revizní karty lze přidat nový záznam o opravě. 

 
Obrázek 43: Menu detailu revizní katry 
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4.4.1 Okno výpisu 
Okno výpisu obsahuje mimo samotného přehledu oprav také tlačítka pro práci se 

záznamy. Tlačítko „Smazat záznam― smaţe po potvrzení označený záznam z databáze i 

lokálního seznamu. Tlačítkem „Opravit záznam― se zobrazí detail označeného záznamu 

s moţností opravy údajů. Pomocí tlačítka „Vyhledat― se zobrazí okno pro vyhledání 

záznamů odpovídajících zadaným parametrům. 

 
Obrázek 44: Hlavní okno výpisu oprav 

Výpis prvků je proveden do standardního seznamu s moţností seřazení (kliknutí na 

záhlaví vybraného sloupce). Pro usnadnění práce lze nad seznamem lze vyvolat místní 

nabídku (kliknutím pravého tlačítka myši), která nabízí stejné moţnosti jako menu. 

4.4.2 Okno detailu záznamu 
Detail záznamu zobrazuje uloţené informace. V hlavičce okna je identifikátor karty, ke 

které záznam náleţí. V detailu je moţné změnit technika, datum opravy nebo text o 

opravě. Při stisku tlačítka „Uloţ― budou změny promítnuty do databáze a výpis hlavního 

výpisu bude aktualizován. Při stornování nebudou změny provedeny. 

 
Obrázek 45: Okno detailu záznamu 
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4.4.3 Okno vyhledávání 
Okno umoţňuje vyhledání záznamů podle vybraného parametru. Nalezený výsledek je 

zobrazen do výpisu místo všech původních záznamů. Hledání je moţné podle 

identifikátoru karty, data opravy nebo technika odpovědného za opravu. Pokud po 

vyhledání mají být zobrazeny všechny záznamy, klikne se na tlačítko „Výpis všech 

záznamů― hlavního okna výpisu. 

 
Obrázek 46: Okno vyhledávání v opravách 

4.5 Pracovní deník 
Modul lze spustit přes hlavní menu „Modul EPOS  Pracovní deník―. Po spuštění se 

zobrazí v levé části okna kalendář a v pravé části okna výpis záznamů aktuálního měsíce 

setříděných vzestupně podle data. Modul obsahuje hlavní menu a místní nabídku, z nichţ 

lze přidat záznam na aktuální den, upravit nebo smazat označený záznam ve výpisu, 

zobrazit nápovědu nebo generovat soubor xls. Místní nabídka mimo nabídek hlavního 

menu nabízí moţnost otevřít označený záznam. 

 
Obrázek 47: Hlavní okno pracovního deníku 

Tučně označené datum v kalendáři obsahuje záznam. Data neobsahující záznam, 

jsou vytištěna normálně. 
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4.5.1 Okno detailu záznamu 
Detailu záznamu i okno nového záznamu jsou vizuálně stejná, pouze se liší vyplněností 

políček s daty. Nový záznam je moţné otevřít kliknutím na tlačítko „Přidat dnešní 

záznam―, který přidá záznam na aktuální den. Pokud se má přidat záznam na jakýkoliv 

jiný den, klikne se na vybrané datum v kalendáři. Pokud zvolené datum obsahuje záznam, 

otevře se okno s vyplněnými údaji, jinak se otevře nevyplněné okno připravené pro 

vloţení nového záznamu. Kalendářem lze procházet a doplňovat záznamy starší i 

budoucí. Vše záleţí na uváţení uţivatele. 

Okno detailu i okno nového záznamu v hlavičce zobrazuje datum, ke kterému je 

záznam přiřazen, tlačítka „Ok― pro uloţení a „Storno― pro ukládání změn a také tlačítko 

smazat kartu, které smaţe tento záznam z deníku. 

 
Obrázek 48: Okno detailu záznamu deníku 

4.5.2 Tiskové nastavení 
Okno zajišťuje výběr oblasti dat pro tisk. Minimálně lze zvolit měsíc, celý rok nebo 

libovolný objem dat ohraničený dvěma daty. Pro rozlišení objemu výběru dat slouţí 

přepínače v horní části okna. Podle označené volby se jednotlivé nabídky zpřístupňují 

nebo naopak znepřístupňují. 

 
Obrázek 49: Okno tiskového nastavení 
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4.6 Evidence zásob na skladu 
Modul lze spustit přes hlavní menu „Modul EPOS  Evidence skladu―. Zobrazené hlavní 

okno modulu se skládá z dvou seznamů, menu a místní nabídky nad seznamem 

skladovaných poloţek. 

Výpis seznamu v levé části obrazovky zobrazuje skladovaný materiál, který se 

nachází na skladu. Výpis se můţe upravovat pomocí hlavního menu v horní části výpisu. 

Pomocí tlačítka „Přidat kartu― se přidá nový záznam (karta) o produktu přidaném na 

sklad, tlačítkem „Opravit kartu― se otevře detail označeného prvku s moţností opravy 

údajů prvku, tlačítkem „Doplnit zboţí― se otevře okno, přes které lze zvýšit počet 

mnoţstevních jednotek vybraného prvku o doskladněné zboţí. Tlačítkem „Odepsání 

materiálu― se otevře okno pro vyskladnění určitého mnoţství materiálu. Posledním 

tlačítkem hlavního menu je tlačítko „Smazat karty―, které smaţe označené karty i s jejich 

historií. 

Výpis odlišuje pro přehlednost sudé a liché řádky jinou barvou (šedá a bílá). Také je 

hlídaný mezní stav zásob. Dosáhne-li záznam mezního počtu prvků na skladě, je řádek 

výpisu zbarven do červena. 

Pro výpis jen záznamů, které dosáhly mezního stavu, lze stisknout tlačítko „Výpis 

mezních stavů― v dolní části okna výpisu. Pro opětovné vypsání všech záznamů je druhé 

tlačítko „Výpis všech záznamů―. 

Výpis seznamu historie poloţky v pravé části hlavního okna modulu zobrazuje 

historii prvku, který je označen v levém seznamu. Záznamy jsou řazeny chronologicky a 

nelze je smazat ani upravit. 

 
Obrázek 50: Hlavní okno evidence zásob 
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4.6.1 Okno přidání karty 
Okno slouţí pro přidání nového záznamu (karty) na sklad. Pro přidání karty je třeba 

vyplnit mnoţství, které vkládáme a vybrat produkt ze seznamu produktů. Tento seznam je 

naplněn záznamy o elektromateriálu. Poznámka slouţí pro nepovinné zapsání libovolné 

poznámky. 

 
Obrázek 51: Okno přidání karty na sklad 

Okno lze potvrdit stiskem tlačítka „Ok― nebo stiskem klávesy „Enter―. Potvrzením 

je provedena kontrola údajů. Při splnění všech podmínek je karta přidána na sklad a výpis 

je aktualizován. Při nalezení chyby vyplněného údaje je chyba oznámena, okno se 

neukončí a karta není přidána na sklad. Zavření okna bez uloţení lze docílit pomocí 

tlačítko „Storno― nebo stiskem klávesy „Esc―. 

4.6.2 Okno detailu karty 
Pro zobrazení detailu karty s moţností změny je voláno předem vyplněné okno pro 

přidání nové karty. Detail však nemůţe měnit mnoţství prvku na skladu ani typ produktu, 

ale jen poznámku. 

 
Obrázek 52: Okno detailu karty 

4.6.3 Okno doplnění zboží 
Okno slouţí pro přidání doskladňovaného zboţí ke skladovací kartě. Do okna se zadá 

počet mnoţstevních jednotek pro doplnění. Po potvrzení je zboţí přidáno ke skladovací 

kartě, hlavní výpis je aktualizován a je přidána poznámka o doskladnění do historie 

prvku. 

Do políčka pro zadání přidávaného mnoţství je moţné zadat pouze číselnou 

hodnotu, proto po potvrzení se neprovádí kontrola údajů. 

 
Obrázek 53: Okno doplnění zboží 

4.6.4 Okno odepsání materiálu 
Okno slouţí pro odpis materiálu. Po vyplnění počtu odepsaných mnoţstevních jednotek, 

popisu a potvrzení tlačítkem „Ok― je sníţeno mnoţství příslušného záznamu, je přidán 

záznam do historie karty a výpis hlavního okna je aktualizován. 
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Při stisku tlačítko „Storno― k odepsání materiálu a aktualizaci výpisu hlavního okna 

nedojde. 

 
Obrázek 54: Okno odepsání materiálu 

4.7 Evidence rozvržení rozvaděčů 
Modul spustíme přes hlavní menu „Modul EPOS  Evidence rozvaděčů―. Hlavní okno 

modulu se skládá ze seznamu, menu a místní nabídky nad seznamem vypsaných 

rozvaděčů. 

 
Obrázek 55: Hlavní okno evidence rozvaděčů 

Výpis identifikuje rozvaděče podle vyplněných údajů. Kaţdý rozvaděč má svůj 

název, popis a také investora. Tyto parametry jsou zobrazeny ve výpisu. Tento výpis je 

moţné setřídit kliknutím na záhlaví vybraného sloupce. 

Menu obsahuje tlačítko „Přidat nový― pro otevření okna pro tvorbu nového 

rozvaděče, tlačítko „Zobrazit detail― otevře detail označeného záznamu pro úpravu a 

tlačítko „Smaţ označené―, které smaţe označené rozvaděče ve výpisu (je moţné mazat i 

více záznamů zároveň). 
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4.7.1 Okno nového rozvaděče 
Při vytváření nového rozvaděče je nutné zadat libovolný název (povinný parametr), 

jednoduchý popis, který umoţní lepší identifikaci rozvaděče ve výpisu hlavního okna 

modulu (nepovinný parametr) a také investora ze seznamu investorů. Pokud investora 

nenalezneme v seznamu, lze ho přidat pomocí tlačítka „Přidat investora―. Toto tlačítko 

vyvolá dialogové okno pro přidání investora, které při správném vyplnění všech 

povinných údajů přidá do systému nového investora a tohoto investora nastaví jako 

vybraného investora k tomuto rozvaděči. 

 
Obrázek 56: Okno nového rozvaděče 

Okno zároveň umoţňuje přidávat, odebírat a upravovat prvky rozvaděče (i měnit 

jejich pozici). Prvek rozvaděče se přidá stiskem tlačítka „Přidat prvek―, které vyvolá 

dialogové okno nového prvku. Nový prvek je vloţen na konec seznamu prvků (je mu 

udělena poslední volná pozice). S tímto prvkem je pak moţno pohybovat nahoru a dolů 

seznamem. Seznam prvků rozvaděče (lineární jednosměrně zřetězený) je setříděn podle 

pozice. Změnou pozice prvku se reorganizuje celý seznam. 

Jednotlivé prvky rozvaděče lze tlačítkem „Odeber prvek― odstranit. Seznam je 

následně reorganizován a výpis aktualizován. K úspěšnému odstranění prvku je třeba 

potvrzení kontrolní otázky. 

Tlačítkem „Upravit prvek― se vyvolá dialogové okno detailu prvku, ve kterém lze 

prvek změnit. Detail prvku lze také vyvolat dvojitým kliknutím na prvek v seznamu. 

Po vyplnění všech údajů lze rozpočet uloţit tlačítkem „Ok― nebo změny neukládat 

tlačítkem „Storno―. 

4.7.2 Detail rozvaděče 
Okno detailu rozvaděče je stejné okno jako u vytváření nového rozvaděče, jen má předem 

vyplněné údaje a prvky. Na oknu je přidáno tlačítko „Změnit informace―, které zpřístupní 

základní informace o rozvaděči pro jejich moţnou změnu. 

Tlačítkem „Generovat výpis― lze prvky tohoto rozvaděče vygenerovat do aplikace 

Microsoft Excel. Generovaný výpis obsahuje všechny prvky s tím, ţe výška řádku 

odpovídá šířce prvku rozvaděče (jističe, proudového chrániče atd.). Šířka odpovídá 

násobku počtu pozic, které se prvku přiřadily při vytváření záznamu a konstanty 

představující jednu pozici. 
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Obrázek 57: Okno detailu rozvaděče 

Jakákoliv změna pozice prvků, počtu prvků nebo detailů prvků v seznamu však není 

promítnuta přímo do databáze, ale je provedena jen v lokálním seznamu. Změny jsou 

uloţeny aţ po potvrzení stisknutím tlačítka „Uloţit změny―. Při stisku tlačítka 

„Neukládat― nebudou změny promítnuty do databáze ani do lokálního seznamu. 

4.7.3 Detail a nový prvek rozvaděče 
Detail prvku obsahuje název, typ a počet pozic zabraných v rozvaděči. Okno pro 

zobrazení detailu je stejné, jako okno pro vytvoření nového prvku, jen jsou údaje po 

otevření okna jiţ předem vyplněné. Kontrola správnosti vyplnění údajů zkontroluje, zda 

je vyplněn název. Pokud by došlo k chybě v zadání vstupních parametrů anebo chybě při 

změně údajů, zobrazí se chybové hlášení, okno není uzavřeno a ţádná změna v lokálním 

seznamu nenastane. 

 
Obrázek 58: Okno detailu prvku rozvaděče 

4.7.4 Okno pro přidání nového investora 
Nenachází-li se investor akce ještě v seznamu investorů, můţe se nový investor přidat do 

systému přímo z okna pro vytvoření nového rozvaděče kliknutím na tlačítko „Přidat 

investora―. 
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Obrázek 59: Okno přidání nového investora 

Povinnými údaji jsou jméno a příjmení. Ostatní údaje jsou nepovinné. Při potvrzení 

uloţení tlačítkem „Ok― se provede kontrola vyplněných údajů. Jsou-li splněny všechny 

podmínky, je investor přidán do databáze a lokálního seznamu okna nového rozvaděče. 

4.8 Správa šablon DPH a správa techniků 
Modul spustíme přes hlavní menu „Správa prvků  Kontrolní panel―. Do tohoto 

kontrolního panelu byly sdruţeny správa šablon DPH a správa techniků. Vzhledem 

k předpokládané malé četnosti pouţívání a mnoţství záznamů, by bylo zbytečné vytvářet 

vlastní oddělená okna pro tyto moduly. 

Hlavní okno modulu se skládá z dvou seznamů, dvou menu a dvou místních 

nabídek nad těmito seznamy. 

 
Obrázek 60: Okno kontrolního panelu 

Seznam šablon DPH umoţňuje přidání nové šablony, úpravu stávající nebo 

odebrání (nepouţité) šablony. Pro přidání nové šablony stiskneme tlačítko „Přidat 

šablonu― v menu, které vyvolá dialogové okno pro zadání vstupních údajů. Tlačítkem 

„Opravit šablonu― vyvoláme detail šablony s moţností úpravy údajů. Detail můţeme také 

vyvolat přes místní nabídku nebo dvojitým kliknutím na vybraný řádek výpisu. Vybráním 

řádku a kliknutím na tlačítko „Odeber― odebereme šablonu z databáze. Šablona nesmí být 

nikde v programu pouţita, jinak se vypíše chybové hlášení a ţádná změna nenastane. 
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Seznam techniků umoţňuje přidání nového technika, úpravu stávajícího nebo 

odebrání (nepouţitého) technika (záznamu). Pro přidání nového technika se stiskne 

tlačítko „Přidat technika― v menu, které vyvolá dialogové okno pro zadání vstupních 

údajů nového technika. Tlačítkem „Detail technika― vyvoláme detail záznamu s moţností 

úpravy údajů. Detail můţeme také vyvolat přes místní nabídku nebo dvojitým kliknutím 

na vybraný řádek výpisu. Vybráním řádku a kliknutím na tlačítko „Odeber― odebereme 

technika z databáze. Technik nesmí být nikde v programu pouţit, jinak se vypíše chybové 

hlášení a ţádná změna nenastane. 

4.8.1 Okno nové šablony 
Okno slouţí pro přidání nové šablony do databáze. Vstupními údaji jsou název, pod 

kterým se bude šablona zobrazovat v seznamech a velikost DPH v procentech. Tu volíme 

pomocí posouvací lišty a velikost DPH je zobrazena číslem nad posuvníkem. 

 
Obrázek 61: Nová šablona 

Potvrzení uloţení nové šablony se provede tlačítkem „Uloţ― nebo klávesou „Enter―, 

které zkontroluje správnost a vyplněnost vstupních údajů. Vyhovují-li vstupní údaje všem 

podmínkám, je šablona přidána do databáze. Tlačítkem „Storno― nebo klávesou „Esc― 

zavřeme okno bez uloţení šablony. 

4.8.2 Okno detailu šablony 
Okno detailu je vzhledově podobné jako okno pro zadání nové šablony. Liší se nadpisem 

okna a předem vyplněnými údaji při otevření okna. Oba údaje lze libovolně měnit a 

změny potvrdit tlačítkem „Uloţ― nebo změny neukládat tlačítkem „Storno―. 

4.8.3 Okno vytvoření nového technika 
Okno slouţí pro přidání nového technika do databáze. Vstupními údaji jsou osobní údaje 

a adresa. Jméno a příjmení jsou povinné údaje. 

 
Obrázek 62: Nový záznam technika 

Po vyplnění údajů a potvrzení stiskem tlačítka „Ok― nebo klávesy „Enter― je 

provedeno ověření správnosti údajů a následné uloţení do databáze techniků. Pokud 

nejsou splněny všechny podmínky, je zobrazeno chybové hlášení, okno se neukončí a 

nenastanou ţádné změny v databázi. 

Pro uzavření okna bez ukládání se stiskne tlačítko „Storno― nebo klávesu „Esc―. 

Okno poté bude ukončeno a v databázi nenastanou ţádné změny. 
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4.8.4 Okno detailu technika 
Okno detailu je vzhledově stejné jako okno pro zadání nového technika. Liší se předem 

vyplněnými údaji po otevření okna. Všechny údaje lze libovolně měnit a změny potvrdit 

tlačítkem „Uloţ― nebo změny neukládat tlačítkem „Storno― nebo klávesu „Esc―. 

4.9 Správa investorů 
Modul spustíme přes hlavní menu „Správa prvků  Správa investorů―. Hlavní okno 

modulu se skládá ze seznamu investorů, hlavního menu a místní nabídky nad tímto 

seznamem. 

Výpis je upraven do podoby seznamu s ikonami pro kaţdý záznam, pro větší 

přehlednost. Menu obsahuje tlačítka „Přidat investora―, které vyvolá dialogové okno pro 

přidání nového investora, tlačítko „Detail investora―, které vyvolá dialogové okno s 

detailem záznamu investora, ve kterém lze upravovat základní informace o investorovi. 

Tlačítko „Odebrat investora― odstraní záznam z databáze, pokud záznam není pouţit 

v některém z modulů aplikace. Modul také nabízí moţnost vyhledání investorů podle 

zadaných kritérií. Stiskem tlačítka „Zapnout panel vyhledání― se zobrazí panel pro zadání 

omezujících podmínek pro zobrazení záznamů. Vypnutí panelu pro vyhledávání se 

provede stiskem tlačítka „Vypnout panel vyhledávání―. Současně s vypnutím vyhledání 

se zobrazí všechny záznamy. 

 
Obrázek 63: Hlavní okna správy investorů 
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4.9.1 Nový záznam investora 
Okno slouţí pro přidání nového technika do databáze. Vstupními údaji jsou osobní údaje 

a adresa. Jméno a příjmení jsou povinné údaje. 

Po vyplnění údajů a potvrzení stiskem tlačítka „Uloţ― nebo klávesy „Enter― je 

provedeno ověření správnosti údajů a následné uloţení do databáze investorů. Pokud 

nejsou splněny všechny podmínky, je zobrazeno chybové hlášení, okno se neukončí a 

nenastanou ţádné změny v databázi.  

Pro uzavření okna bez ukládání se stiskne tlačítko „Storno― nebo klávesa „Esc―. 

Okno poté bude ukončeno a v databázi nenastanou ţádné změny. 

 
Obrázek 64: Okno nového záznamu investora 

4.9.2 Zobrazení detailu investora 
Okno detailu je vzhledově stejné jako okno pro zadání nového technika. Liší se předem 

vyplněnými údaji po otevření okna. Všechny údaje lze libovolně měnit a změny potvrdit 

tlačítkem „Uloţ― nebo změny zrušit tlačítkem „Storno―. 

4.9.3 Vyhledání investora 
Pro nalezení odpovídajících záznamů je třeba zobrazit okno pro filtrování tlačítkem 

„Vyhledat―. Výpis se zmenší a v pravé části okna se zobrazí formulář pro zadání kritérií. 

Pro filtrování je nutné zadat jeden nebo více parametrů a stisknout tlačítko „Vyhledat―. 

Výsledek je zobrazen ve stejném seznamu jako celkový výpis, ale se záznamy 

odpovídajícími zadaným podmínkám. S vyhledanými záznamy můţeme standardně 

pracovat jako se všemi ostatními záznamy (opravit, odebrat). 

 
Obrázek 65: Hlavní okno se zapnutým filtrováním 
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4.10 Správa elektromateriálu 
Modul spustíme přes hlavní menu „Správa prvků  Správa elektromateriálu―. Hlavní 

okno modulu se skládá ze seznamu, menu a místní nabídky nad seznamem. 

 
Obrázek 66: Hlavní okno evidence elektromateriálu 

Seznam vypisuje údaje o elektromateriálu zaneseném v databázi. Seznam se můţe 

setřídit podle libovolného parametru, kliknutím na hlavičku příslušného sloupce. 

Kaţdý záznam obsahuje nutné informace pro následnou práci v ostatních modulech 

aplikace. Nad kaţdým prvkem seznamu lze vyvolat místní nabídku pro následnou práci 

s daným prvkem. 

Hlavní menu obsahuje tlačítko „Přidat nový― pro otevření dialogového okna pro 

ruční přidání nového prvku do seznamu, tlačítko „Zobrazit detail―, pro otevření detailu 

záznamu a jeho následnou úpravu, tlačítko „Smazat produkt― pro smazání označených 

prvků v seznamu a tlačítko „Import/Aktualizace―, které otevře nové okno pro import dat 

nebo případnou aktualizaci cen prvků seznamu. 

4.10.1 Okno nového produktu 
Okno slouţí pro přidání nového produktu do databáze. Nový produkt musí obsahovat 

název, jednotky, cenu produktu, cenu montáţe a mezní stav. 

Pro potvrzení uloţení stiskneme tlačítko „Ok―. Provede se kontrola vyplněnosti 

údajů a jsou-li všechny podmínky splněny, je produkt přidán do databáze a lokálního 

seznamu. Pro neuloţení záznamu se stiskne tlačítko „Storno― nebo „Esc―. 
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Obrázek 67: Okno nového produktu 

4.10.2 Okno detailu produktu 
Okno detailu je vzhledově stejné jako okno pro zadání nového produktu. Liší se předem 

vyplněnými údaji po otevření okna. Všechny údaje lze libovolně měnit a změny potvrdit 

tlačítkem „Uloţ― nebo změny zrušit tlačítkem „Storno―. 

4.10.3 Okno importu a aktualizace cen produktů 
Okno slouţí pro import nových dat do databáze nebo pro aktualizaci cen jiţ existujících 

prvků v databázi. 

Po otevření okna je třeba zvolit, zda chceme aktualizovat data nebo nahrát nová 

data do databáze. Poté je třeba standardním dialogovým oknem pro procházení souborů 

na disku označit soubor typu csv pro import/aktualizaci. 

 
Obrázek 68: Okno importu/aktualizace dat 

Pokud při aktualizaci nebude nově načteným datům odpovídat některý ze seznamu 

dat v databázi, bude po aktualizaci všech prvků zobrazen seznam nepouţitých záznamů, 

se kterým bude moci uţivatel dále pracovat. 

Proběhne-li aktualizace v pořádku, seznam se nezobrazí a okna importu/aktualizace 

bude ukončeno. 

Budou-li při importu dat nalezeny nové záznamy se stejným názvem jako prvky jiţ 

zařazené v programu, přidají se tyto záznamy do seznamu neimportovaných prvků. Tento 

seznam bude zobrazen do okna nepouţitých záznamů. Uţivatel bude smět s těmito 

záznamy následně pracovat. 

4.10.4 Okno seznamu nepoužitých záznamů 
Okno umoţňuje práci s daty, ke kterým nebyly nalezeny ţádné záznamy k aktualizaci 

nebo záznamy, ke kterým byly nalezeny odpovídající záznamy při importu. K datům se 

můţe přiřadit produkt ze seznamu, který mají aktualizovat nebo z dat vytvořit nový 

produkt a zařadit ho do databáze. S daty se také nemusí nijak pracovat. 

Pro přiřazení prvku seznamu označíme řádek seznamu a místní nabídkou nebo přes 

tlačítko v menu „Přiřadit k existujícímu produktu― vyvoláme dialogové okno pro výběr 

produktu. Po aktualizaci bude prvek odebrán ze seznamu prvků v tomto okně. 

Pro přidání prvku do seznamu produktů (do databáze) se pouţije místní nabídka 

nebo tlačítko menu „Přidat jako nový do seznamu―. Poté je zobrazeno okno pro přidání 

produktu s předvyplněnými informacemi a je vyţadováno doplnění informací. Po 

potvrzení je prvek přidán do databáze a odebrán ze seznamu prvků v tomto okně 
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Pro nepouţití vybraných záznamů je moţné prvky vybrat v seznamu a stiskem 

tlačítka je odebrat ze seznamu prvků v tomto okně nebo zavřít toto okno a prvky v jeho 

seznamu budou vymazány bez další moţnosti práce s nimi. 

 
Obrázek 69: Okno duplicitních prvků nalezených při importu 

4.10.5 Okno nalezení produktu k aktualizaci 
Okno slouţí pro nalezení produktu, který se má aktualizovat. V hlavičce okna je zobrazen 

název prvku načtený ze souboru pro aktualizaci/import a k němu přiřadíme záznam 

z databáze, který se má tímto záznamem aktualizovat. 

Vybráním produktu v rozevíracím seznamu a potvrzením stiskem tlačítka 

„Aktualizovat ceny― se k vybranému produktu přiřadí nové ceny okno je uzavřeno. 

 
Obrázek 70: Okno nalezení produktu a aktualizaci 

4.10.6 Okno vytvoření nového produktu ze záznamu aktualizace 
Do okna pro vytvoření nového produktu jsou předány načtená data. Uţivatel doplní 

chybějící údaje po potvrzení a následné kontrole je prvek přidán do databáze jako nový 

prvek. 

4.10.7 Formáty souborů pro import/aktualizaci 
Soubor pro aktualizaci dat musí obsahovat tři sloupce. Sloupec název identifikující 

jednoznačně produkt, cenu produktu samotného a cenu montáţe produktu. Nebude-li cena 

montáţe uvedena, bude povaţována za nulovou a uţivatel ji doplní do konkrétního 

rozpočtu ručně jako speciální poloţku rozpočtu. 
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Soubor pro import dat bude obsahovat pět sloupců. Sloupec název identifikující 

jednoznačně produkt, cenu produktu samotného a cenu montáţe produktu, jednotky, ve 

kterých se produkt udává a mezní stav. Nevyplněné údaje budou doplněny na implicitní 

(za jednotky budou nastaveny kusy a ceny montáţe a mezních stavů budou nastaveny na 

nulové hodnoty). 

4.11 Tvorba rozpočtů 
Modul spustíme přes hlavní menu „Modul EPOS  Rozpočty―. Hlavní okno modulu se 

skládá ze stromového dvouúrovňového seznamu, výpisů podrobností a prvků rozpočtů, 

menu a místních nabídek nad seznamem vypsaných rozpočtů a prvků rozpočtů. 

 
Obrázek 71: Hlavní okno modulu rozpočtů 

Hlavní menu programu obsahuje dvě sady tlačítek (pro práci se sloţkami a pro práci 

s rozpočty) oddělené oddělovačem. 

Tlačítko „Přidat sloţku― otevře dialogové okno pro zadání vstupních parametrů 

nové sloţky. Toto tlačítko je viditelné vţdy. Tlačítko „Detail sloţky― vyvolá dialogové 

okno detailu sloţky s podrobnostmi a moţností úpravy údajů sloţky. Tlačítko „Odstranit 

sloţku― po potvrzení kontroly mazání odstraní označené sloţky i se všemi rozpočty 

v nich vloţených. Tlačítka detailu a odstranění jsou viditelná, pokud máme označenou 

některou ze sloţek ve stromovém seznamu. 

Tlačítko „Přidat rozpočet― otevře dialogové okno pro zadání vstupních parametrů 

nového rozpočtu. Toto tlačítko je viditelné vţdy. Tlačítko „Detail rozpočtu― vyvolá 

dialogové okno detailu rozpočtu s podrobnostmi a moţností úpravy údajů rozpočtu. 

Tlačítko „Odstranit rozpočet― po potvrzení kontroly mazání odstraní označený rozpočet 

se všemi prvky. Tlačítka detailu a odstranění jsou viditelná, pokud máme označený 

některý z rozpočtů ve stromovém seznamu. 

Stejné vlastnosti a volby má také místní nabídka zobrazující se nad stromovým 

seznamem. V závislosti na druh označeného uzlu se zobrazí jen částečná nabídka (jen 

příslušné nabídky týkající se označeného uzlu). 
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4.11.1 Zobrazování popisů rozpočtů a složek 
Při novém spuštění hlavního okna modulu jsou všechny sloţky zavřené. Dvojitým 

kliknutím na nadpis sloţky se sloţka otevře a zobrazí se rozpočty v ní umístěné. 

Označením sloţky (kliknutím levého tlačítka myši na nadpis sloţky) se v levém panelu 

zobrazí informace o sloţce (nadpis a popis sloţky). 

 
Obrázek 72: Zobrazení popisu složky 

Kliknutím na jeden z rozpočtů ve sloţce se zobrazí v levém panelu podrobnosti o 

rozpočtu (datum vytvoření), z nadpisu sloţky a nadpisu rozpočtu je vytvořen velký 

nadpis. Je- li rozpočet archivován, zobrazí se červeně zabarvený nadpis o archivaci. 

 
Obrázek 73: Zobrazení popisu rozpočtu 

Označením rozpočtu nebo sloţky se mění i hlavní menu a místní nabídky. Podle 

uzlu, který byl označen, jsou v menu a místní nabídce následně zaktivovány poloţky pro 

práci s ním.  

Stromová struktura je dvouúrovňová. Můţeme tedy mít ve sloţce pouze rozpočty, 

nikoli další sloţku. Toto omezení vyplývá ze vstupních podmínek. 

4.11.2 Okno detailu a nové složky 
Okno slouţí pro přidání nové sloţky do databáze. Zadáním parametru „Název― a 

parametru „Popis― a potvrzením stiskem tlačítka „Ok― bude vytvořena nová prázdná 

sloţka a výpis sloţek bude aktualizován. 
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Před samotným vytvořením sloţky je provedena kontrola údajů. Není li vyplněn 

název sloţky, bude oznámeno chybové hlášení a sloţka nebude vytvořena. 

Pro neuloţení záznamu lze stisknout tlačítko „Storno― nebo tlačítko „Zavřít―. Okno 

bude ukončeno bez přidání sloţky. 

 
Obrázek 74: Zobrazení detailu složky 

Detail sloţky je otevřen do stejného okna, jako pro vytvoření nové sloţky. Při 

otevření okna jsou parametry předvyplněny a jejich změnou bude změněna jiţ existující 

sloţka. 

4.11.3 Okno nového rozpočtu 
Okno slouţí pro přidání nového rozpočtu do vybrané sloţky. Pro vytvoření nového 

rozpočtu je třeba vyplnit všechny povinné parametry. 

Povinnými parametry jsou název rozpočtu, investor, datum vytvoření, šablona DPH 

a technik odpovědný za tvorbu rozpočtu. Názvem můţe být libovolný text nejlépe 

charakterizující název akce. Investora zvolíme ze seznamů investorů v rozevíracím 

seznamu. Nenachází-li se investor v seznamu, lze jej pomocí tlačítka „Přidat investora― 

vyvolat dialogové okno pro přidání nového investora a přidat ho do seznamu. Stejným 

postupem vybereme nebo přidáme šablonu DPH a také odpovědného technika. 

Nepovinnými parametry jsou poznámka, sleva a důvod slevy. Poznámka je jen 

doplňující informací pro identifikaci rozpočtu. Informace je zobrazena při označení 

rozpočtu. Určení slevy a text slevy určují sníţení ceny z výsledné částky rozpočtu. Text 

slevy je informativní zdůvodnění, které nebude nikde zobrazeno, pouze při zobrazení 

detailu rozpočtu. 

 
Obrázek 75: Zobrazení detailu rozpočtu 
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Indikátor vyplněnosti údajů zobrazuje stav vyplnění formuláře a jeho správnost. Je-

li indikátor červený, chybějí povinné údaje a rozpočet nelze vytvořit (tlačítko „Uloţ 

změny― není aktivní). 

 
Obrázek 76: Indikátor vyplněnosti povinných údajů 

Po vyplnění všech povinných údajů je moţné rozpočet vytvořit stiskem tlačítka 

„Uloţ―. Pro neukládání můţeme stisknout tlačítko „Zrušit― nebo tlačítko „Zavřít―. 

4.11.4 Otevření rozpočtu 
Vytvořený rozpočet se zobrazí v otevřené sloţce. Pro zobrazení seznamu poloţek 

rozpočtu a moţnosti práce s ním stačí dvojité kliknutí na název rozpočtu nebo vyvolání 

místní nabídky a volby „Otevřít―. 

V pravé části se objeví místo detailu rozvaděče menu a seznam prvků. Seznam je 

rozdělen na dvě části. V první části budou vypsány elektroinstalační práce (veškeré prvky 

z databáze přiřazené k rozpočtu s počtem pouţití). V druhé části se nachází seznam 

dalších prací, které nelze přiřadit v první části. 

Za seznamy prvků jsou vynechány dva volné řádky a za nimi jsou výpočty cen. 

Nejprve celková cena materiálu, celková cena práce, je-li uplatněna na rozpočet nějaká 

sleva, je zobrazena její výše a z ní vypočtená slevená částka. Pokud se na rozpočet sleva 

nevztahuje, řádek slevy nebude zobrazen. Poté následuje řádek celkové ceny bez DPH a 

s odečtením slevy a cena s daní vypočtená podle šablony daně. 

 
Obrázek 77: Otevřený nový rozpočet 
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Nad výpisem je lokální menu a místní nabídka vztahující se právě k tomuto 

seznamu. Menu i místní nabídka mají stejné funkce a lze s mini pracovat stejně efektivně. 

Místní nabídka ošetřuje a nezobrazuje tlačítka při kliknutí mimo seznam prvků. Menu 

tato tlačítka sice zobrazuje, ale neprovede se ţádná akce s označeným řádkem mimo 

seznam při jejich stisku. 

Tlačítkem „Přidat― vyvoláme dialogové okno pro přidání záznamu k rozpočtu. Po 

přidání je seznam aktualizován. Tlačítkem „Pomocné― vyvoláme dialogové okno pro 

přidání pomocných (speciálních) prvků rozpočtu. Tlačítkem „Smazat― odstraníme 

označený záznam z rozpočtu. Tlačítkem „Opravit― vyvoláme dialogové okno pro detail 

poloţky. Detail je moţné vyvolat také dvojitým kliknutím na vybranou poloţku. Podle 

druhu poloţky, na kterou bylo kliknuto, je zobrazen detail prvku nebo detail pomocného 

prvku rozpočtu. 

Tlačítkem „Archivovat― lze rozpočet uvést do stavu, kdy změna cen produktů 

nezmění ceny v rozpočtu. Opakem archivace je tlačítko „Zpřístupnit― pro zpřístupnění 

k aktuálním cenám. Změna archivovaného rozpočtu na aktuální je nevratná. Jednou 

archivovaný rozpočet lze zpřístupnit a poté znovu archivovat s aktuálními cenami. Ceny 

produktů pro archivaci jsou zaznamenány v okamţiku archivace. Je-li rozpočet 

archivovaný, pak tlačítko „Archivovat― není přístupné, na jeho místě se objeví tlačítko 

„Zpřístupnit― a naopak. 

Tlačítkem „Realizovat― vyvoláme dialogové okno realizace pro zjištění stavu zásob 

a potřeb tohoto rozpočtu. 

Tlačítkem „Náhled― vyvoláme dialogové okno s náhledem rozloţení rozpočtu. 

Tlačítkem „Tisk― se otevře standardní tiskové nastavení. Po jeho potvrzení dojde k tisku 

rozpočtu v poţadovaném tvaru na vybranou tiskárnu. 

4.11.5 Okno pro přidání položky rozpočtu 
Okno slouţí k přidání prvku k rozpočtu. Podmínkou správného vyplnění je vybrání 

produktu ze seznamu produktů a přidání počtu produktů. Pole pro počet kusů dovolí 

zapsat jen čísla, je tedy zajištěna integrita dat. 

Pokud je vybrán ze seznamu prvek, jenţ se jiţ v rozpočtu nachází, je jeho počet 

přidán k jiţ existujícímu záznamu a je zobrazeno informativní hlášení. 

 
Obrázek 78: Okno položky rozpočtu 

K uloţení záznamu dojde po stisku tlačítka „Přidat―. K neuloţení poloţky dojde po 

stisku tlačítka „Storno―. 

Pro zobrazení detailu je voláno právě toto okno, ale při otevření jsou údaje předem 

vyplněné a typ produktu nelze měnit. Lze tedy změnit počet prvků v rozpočtu. 

4.11.6 Okno pro přidání speciální položky rozpočtu 
Okno slouţí k přidání speciálního prvku k rozpočtu. Podmínkou správného vyplnění je 

zadání názvu poloţky a doplnění ceny bez DPH. K uloţení záznamu dojde po stisku 

tlačítka „Přidat―. K neuloţení poloţky dojde po stisku tlačítka „Storno―. 
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Obrázek 79: Okno pomocné položky rozpočtu 

Pro zobrazení detailu je voláno právě toto okno, ale při otevření jsou údaje předem 

vyplněné. Oba předem vyplněné údaje lze změnit. 

4.11.7 Okno realizace 
Okno zajišťuje funkci zjištění dostupnosti prvků rozpočtu na skladě. Výsledkem je 

zobrazené okno se soupisem všech prvků rozpočtu a označením dostupnosti. 

Je-li prvků na skladě dostatek, pozadí řádku výpisu je zelené a ve sloupci 

dostupnost je zobrazen počet zbývajících prvků po odběru poţadovaného mnoţství ze 

skladu. Není-li dostatek prvků daného produktu na skladě, je řádek výpisu označen 

červenou barvou a ve sloupci dostupnost je zobrazeno mnoţství chybějících prvků. 

Nenachází-li se karta prvku na skladě (prvek se na skladě nenachází a nikdy nenacházel), 

je barva takového řádku šedá a v sloupci dostupnost je text „Není na skladu―. 

Zobrazený výsledek pak můţeme uskutečnit tlačítkem „Uskutečnit realizaci―, který 

odečte ze skladu poţadované mnoţství materiálu. Pokud materiálu není dostatek, odečte 

všechen moţný materiál do nulového stavu. K odečteným prvkům přiřadí do historie 

záznam s informací o sloţce a rozpočtu, na nějţ byl materiál uvolněn. 

Pokud se s výsledkem dále nemá pracovat, stiskem tlačítka „Storno― nebo tlačítka 

„Zavřít― bude okno uzavřeno a realizace rozpočtu na skladě nebude provedena. 

 
Obrázek 80: Realizace rozpočtu 
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4.11.8 Náhled rozpočtu 
Okno náhledu rozpočtu je automaticky generované okno se standardními funkcemi 

náhledu (zvětšení, tisk, zobrazení více oken atd.). 

 
Obrázek 81: Okna náhledu rozpočtu 

4.12 Modul přihlášení a odhlášení 
Přihlášení se vztahuje na část týkající se revizí elektrospotřebičů a nářadí. Přihlášení bylo 

rozděleno na tři úrovně. 

 Administrátor smí pracovat s celým programem a přidávat další uţivatele všech 

úrovní a také odstraňovat uţivatele. 

 Uţivatel není nijak v programu omezen, ale nemůţe vytvářet další uţivatele ani 

administrátory. 

 Host nemůţe přidávat ani odebírat prvky týkající se revizí. Smí pouze seznamy 

procházet a tisknout. U ostatních modulů aplikace můţe pracovat se všemi 

vlastnostmi systému. 

4.12.1 Okno přihlášení 
Hlavním a nejdůleţitějším oknem je okno přihlášení se standardními povinnými údaji. 

Přihlášení se můţe provést hned při startu nebo vstoupit do programu jako host a mít tak 

omezené moţnosti práce. 

 
Obrázek 82: Okno pro přihlášení 
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Při zadání špatného jména nebo hesla se zobrazí chybové hlášení a přihlašování je 

zastaveno do chvíle, neţ jsou zadány správné údaje nebo není zvolen přístup 

s omezenými pravomocemi. 

Po přihlášení se v pravém horním rohu zobrazí tlačítko s názvem úrovně oprávnění 

a uţivatelského jména. Kliknutím na toto tlačítko se otevře okno administrace přihlášení. 

Mnoţství voleb v oknu administrace závisí na úrovni oprávnění přihlášeného uţivatele. 

Pokud nepřihlášený uţivatel klikne na tlačítko „Přihlásit― a přihlásí se do programu, 

budou všechna doposud otevřená okna zavřena. 

4.12.2 Okno administrace-odhlášení 
Okno administrace obsahuje několik záloţek. Mnoţství záloţek záleţí na úrovni 

přihlášení. Kaţdý uţivatel má záloţku na odhlášení a změnu hesla. Okno odhlášení 

zobrazuje uţivatelské oprávnění (Administrátor) a uţivatelské jméno (admin). 

 
Obrázek 83: Okno administrace - odhlášení 

4.12.3 Okno administrace – změna hesla 
Modul přihlášení dovoluje kaţdému uţivateli libovolně měnit heslo. Pro správnou změnu 

hesla je zapotřebí být přihlášen, zadat původní heslo, nové heslo a zopakovat nové heslo. 

Stiskem tlačítka „Uloţ změny― bude provedena kontrola údajů a při shodě bude heslo 

změněno. 

 
Obrázek 84: Okno administrace - změna hesla 

4.12.4 Okno administrace – přidání uživatele 
Okno slouţí pro přihlášené administrátory pro vytvoření nového uţivatele. Administátor 

musí zadat přihlašovací jméno, heslo a heslo potvrdit opětovným napsáním. Poté musí být 

vybrán typ uţivatele. Je-li vytvářející administrátor, pak smí vytvořit uţivatele úrovně 

administrátora nebo úrovně uţivatele. Pokud je vytvářející typu uţivatel, nemůţe vytvořit 

ţádného uţivatele. 
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Stisknutím tlačítka „Vytvoř uţivatele― je provedena kontrola správnosti údajů. 

Jsou-li všechny podmínky pro přidání uţivatele splněny, je uţivatel přidán do systému. 

 
Obrázek 85: Okno administrace - přidání uživatele 

4.12.5 Okno administrace – uživatelé 
Záloţka „Uţivatelé― je přístupná pro práci pouze uţivatelů typu administrátor. Ti zde 

mohou odstranit účty uţivatelů nebo jiných administrátorů. Předpokládá se maximálního 

počtu dvou administrátorů a blíţe nespecifikovaného počtu uţivatelů. K mazání účtu 

administrátora by tedy mělo docházet jen minimálně. 

 
Obrázek 86: Okno administrace - správa uživatelů 
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5 Závěr 
Všechny vytyčené cíle práce byly splněny. Původní program byl rozšířen o poţadované 

moduly, přičemţ nebyly provedeny výrazné změny v původních částech programu. Práce 

i nadále splňuje všechny podmínky a náleţitosti popsané v normách ČSN 331600 a ČSN 

331610 a také standardy zobrazení vyţadované zadavatelem. 

Styl ovládání celé aplikace i jednotlivých modulů byl odvozen od ovládání 

kancelářského balíku aplikací Microsoft Office 2003. Ovládání je jednoduché, přehledné 

a intuitivní. Pro vyšší přehlednost v menu byly ikony zvětšeny a jejich podoba co nejvíce 

odráţí jejich samotnou funkci. 

Závěrečnou poznámkou bych chtěl podotknout, ţe veškerá pouţitá data v 

programu, jsou zadána pouze pro testovací účely a jsou naprosto smyšlená. Jakákoliv 

podobnost jmen se skutečnou osobou je pouze náhodná, ceny materiálu a prací 

neodpovídají realitě. 
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Příloha A:

Elektroinstalační práce

Položky Materiál Montáž M.j. Cena celkem

držák DZ1 36,10 8 288,80 Kč

hmoždínka kovová M10/8/3cm 10,50 13,60 20 482,00 Kč

jistič OEZ LPN 50A 3fáz. 1021,00 61,50 1 1 082,50 Kč

kabel CGSG-J 5x10 189,00 22,50 5 1 057,50 Kč

kabel CYKY-J 3x2,5 15,60 18,50 13 443,30 Kč

kabel CYKY-J 5x10 119,00 22,50 10 1 415,00 Kč

kabel CYKY-J 5x2,5 30,50 18,50 45 2 205,00 Kč

krabice odbočná SCAME IP56 145,00 90,00 1 235,00 Kč

lišta DIN 15,20 1 15,20 Kč

montáž roz. do 20kg 115,00 1 115,00 Kč

ocel.konstrukce do 10kg 44,50 73,50 10 1 180,00 Kč

podpěra Merkur PZ400 - gal.zinek 62,90 10 629,00 Kč

rozvaděr RUPS 5950,00 1 5 950,00 Kč

spojka SZ1 - gal. zinek 12,50 20,00 20 650,00 Kč

svorkovnice RSA 10 17,00 13,50 10 305,00 Kč

štítek na kabel - popis 3,10 3,60 36 241,20 Kč

ukončení vodičů do 10 18,50 10 185,00 Kč

ukončení vodičů do 2,5 10,30 36 370,80 Kč

vývodka PG 21 10,50 43,10 4 214,40 Kč

zás. SEZ 16A 3 pól. 230V nástěná 139,00 76,50 2 431,00 Kč

zás. SEZ 16A 5 pól. 380V nástěná 98,00 76,50 6 1 047,00 Kč

závitová tyč M8/2000 27,50 20 550,00 Kč

žlab Merkur 150/100 2m gal. zinek 280,00 145,00 13 5 525,00 Kč

Podružný materiál 902,00 Kč

Provoz investora 354,00 Kč

Revize elektro 1 200,00 Kč

Cena bez DPH 27 074,00 Kč

DPH 20% 5 416,00 Kč

Konečná cena celkem i s DPH 20%

Zpracoval: Jan Dobrkovský

Pardubice: 19.03.2010

Nabídka na provedení č.2010/01

32 490,00 Kč

Blue4 s.r.o., Arnošta z Pardubic 2789, Pardubice

Elektroinstalace v serverovně



Requirement01 - Zazn. o opravach bude vypisovat karty nevyhovující revizi

Requirement02 - Zazn. o opravach bude přiřazovat záznamy o opravě 
elektronářadí nebo elektrospotřebiče ke kartě revize

Requirement03 - Zazn. o opravach bude umět změnit záznamy o opravě 
nebo jejich smazání

Requirement04- Zazn. o opravach bude obsahovat datum opravy a 
technika který chybu odstranil

Requirement05 - Pracovní deník bude uchovávat záznamy o provedené 
práci daného dne

Requirement06 - Pracovní deník bude vkládat záznamy na jednotlivé dny

Requirement07a - Pracovní deník bude moci měnit informace v záznamech 

Requirement08a - Pracovní deník bude vypisovat záznamy - všechny nebo 
jen vybrané části záznamů

Requirement09 - Sklad bude vypisovat počty materiálu na skladu

Requirement10 - Sklad bude zobrazovat přehled na jaké akce byl jednotlivý 
materiál použit nebo k jakému rozpočtu byl materiál připsán

Requirement11 - Sklad bude vést karty se základními údaji o každém 
skladovaném materiálu

Requirement12 - Sklad bude mít možnost odepisovat a připsovat materiál k 
skladovací kartě

Requirement13 - Sklad bude hlídat a upozorňovat na mezní stavy položek 
skladu

Requirement14 - Sklad bude filtrovat výpis položek dle jejich stavu

Requirement15 - Modul Rozvaděč bude zaznamenávat prvky a typy prvků v 
rozvaděči

Requirement16 - Modul Rozvaděč bude zaznamenávat základní parametry 
rozvaděče

Requirement17 - Modul Rozvaděč bude přiřazovat ke každému rozvaděči 
investora dané akce

Requirement18 - Modul Rozvaděč bude přidávat každému rozvaděči 
libovolný počet prvků a zaznamenávat jejich pořadí

Requirement19 - Modul Rozvaděč bude umožňovat měnit pozice prvků 
rozvaděče

Requirement20a - Modul Rozvaděč bude umožňovat měnit údaje o prvcích 
rozvaděče

Requirement21 - Modul Rozvaděč bude generovat záznamy prvků 
rozvaděče i s ohledem na pozice prvků

Requirement22 - Modul Rozpočty bude vytvářet rozpočty na provádění 
elektro montáží

Requirement23 - Modul Rozpočty bude nabízet sdružování více rozpočtů k 
jednomu celku (složce)

Requirement24 - Modul Rozpočty bude nabízet možnost přiřazení 
libovolného počtu položek rozpočtu

Requirement25a - Modul Rozpočty bude moci upravit položku rozpočtu

Requirement26 - Modul Rozpočty bude přiřazovat ke každému rozpočtu 
jednu odpovědnou osobu ( investora )

Requirement27 - Modul Rozpočty bude umožňovat uplatnit na rozpočet 
slevu (0% - 50%) a zveřejnit důvod slevy

Requirement28 - Modul Rozpočty bude umožňovat vybrání velikosti DPH 
uplatněné na daný rozpočet

Requirement29 - Modul Rozpočty bude dopočítávat dle šablony DPH a 
slevy výslednou částku

Requirement30 - Modul Rozpočty bude umožňovat náhled a tisk vybraného 
rozpočtu

Requirement31 - Modul Rozpočty bude umožňovat aktualizaci položek 
rozpočtu dle aktuálních cen

Requirement32 - Modul Rozpočty bude uchovávat konečné rozpočty v 
původních cenách prvků (cenách při vytváření resp. předání rozpočtu)

Requirement33 - Aplikace bude přehledně spravovat seznamy investorů

Requirement34 - Aplikace bude přehledně spravovat seznamy šablon DPH

Requirement35 - Aplikace bude přehledně spravovat seznamy techniků 
odpovídajících za rozpočet

Requirement36 - Aplikace bude umožňovat přidávat techniky do systému

Requirement37 - Aplikace bude umožňovat upravovat techniky kteří již v 
systému jsou zavedeni.

Requirement38  - Aplikace bude umožňovat mazat techniky zavedené v 
systému, pokud nebudou použiti v žádném prvku aplikace

Requirement39 - Aplikace bude umožňovat přidávat šablony DPH do 
systému

Requirement42 - Aplikace bude umožňovat přidávat investory do systému

Requirement40 - Aplikace bude umožňovat upravovat šablony DPH kteřé 
již jsou v systému zavedeny

Requirement41  - Aplikace bude umožňovat mazat šablony DPH zavedené 
v systému, pokud nebudou použiti v žádném prvku aplikace

Requirement44  - Aplikace bude umožňovat mazat investory zavedené v 
systému, pokud nebudou použiti v žádném prvku aplikace

Requirement43 - Aplikace bude umožňovat upravovat investory kteří již v 
systému jsou zavedeni

Requirement45 - Aplikace bude umožňovat přidávat elektromateriál do 
systému, který budou využívat všechny aplikace

Requirement47  - Aplikace bude umožňovat mazat zázamy o 
elektromateriálu zavedené v systému, pokud nebude použit v žádném prvku 
aplikace

Requirement46 - Aplikace bude umožňovat upravovat záznamy 
elektromateriálu kteřý již v systému je zaveden

Requirement48 - Aplikace bude umožňovat hromadné nahrání záznamů o 
elektromateriálu do systému

Requirement49 - Aplikace bude umožňovat hromadnou úpravu záznamů o 
elektromateriálu 

Requirement50 - Aplikace bude požadovat přihlášení uživatele do systému 
pro práci se záznamy o revizi

Requirement51 - Aplikace bude umožňovat přidávat uživatele a jejich 
hesla do systému

Requirement52 - Aplikace bude umožňovat uživateli měnit osobní heslo

Requirement53 - Aplikace bude umožňovat smazat uživatele

Requirement54 - Aplikace bude umět rozlišovat více oprávnění přihlášení

Requirement55 - Aplikace bude umožňovat uživateli odhlásit se ze systému

Requirement07b - Pracovní deník bude moci mazat informace v 
záznamech 

Requirement08b - Pracovní deník bude generovat záznamy do souboru xls 
(vše nebo jen vybraná část dat).

Requirement20b - Modul Rozvaděč bude umožňovat mazat údaje o 
prvcích rozvaděče

Requirement25b - Modul Rozpočty bude moci smazat položku rozpočtu

Req1_Aplikace bude vyvinuta v jazyku C#

Req2_Data budou uložena na jednom úložišti

Req3_Databáze bude použita MS SQL 2008

Req4_Aplikace bude prováděna v jednotném 
prostoru aplikace

Req5_Vytvořit uživatelsky jednoduché a přehledné 
prostředí a ovládání jednotlivých aplikací

Req6_Nepřihlášený uživatel systému nebude smět 
měnit žádné informace v modulech týkající se revizí, 
pouze si je prohlížet a tisknout

Příloha B:

Funkční požadavky Nefunkční požadavky



Evidence rozaděčů

Správa šablon DPH

Správa techniků

Správa elektromateriálu

Správa investorů

Tvorba rozpočtů

Uživatel

(from Evidence rozvaděčů)

(from Evidence rozvaděčů)

Vytvo ření nového 
rozvad ěče

(from Evidence rozvaděčů)

Uprava existujícího 
rozvad ěče

(from Evidence rozvaděčů)

Vymazání rozvad ěče

(from Evidence rozvaděčů)

Tisk záznamu o 
rozvad ěči a prvcích 

v něm

(from Evidence rozvaděčů)

Přidání prvku k 
rozvad ěči

(from Evidence rozvaděčů)

Změna pozice prvku 
v rozvad ěči

(from Evidence rozvaděčů)

Úprava prvku v 
rozvad ěči

(from Evidence rozvaděčů)

Smazání prvku 
rozvad ěče

(from Evidence rozvaděčů)

Zobrazení výpisu 
rozvad ěčů

(from Evidence rozvaděčů)

Zobrazení 
konkrétního 
rozvad ěče

(from Evidence rozvaděčů)

Nalezení a p řidání 
investora

(from Evidence rozvaděčů)

Výběr pozice prvku

Aplikace: Sklad

Uživatel

(from Evidence skladování)

(from Evidence skladování)

Zobrazení materiálu na 
skladu a jeho po čtu

(from Evidence skladování)

Zobrazení historie 
skladovaného prvku

(from Evidence skladování)

Přidání skladovací 
karty

(from Evidence skladování)

Úprava skladovací 
karty

(from Evidence skladování)

Smazíní skladovací 
karty i s historií

(from Evidence skladování)

Odepsání materiálu 
do rozpo čtu

Záznamy o opravách

Uživatel

(from Evidence oprav)

(from Evidence oprav)

Přidání záznamu o 
oprav ě k existující 

kart ě

(from Evidence oprav)

Úprava záznamu o 
oprav ě elektroprvku

(from Evidence oprav)

Smazání záznamu o 
oprav ě elektroprvku

(from Evidence oprav)

Vyhledání 
konkrétního záznamu

Nepřihlášený uživatel

(from Evidence oprav)

Pracovní deník

(from Pracovní deník)

Výpis záznam ů dle 
měsíců

(from Pracovní deník)

Přidání nového 
záznamu

(from Pracovní deník)

Úprava existujícího 
záznamu

(from Pracovní deník)

Smazání existujícího 
záznamu

Uživatel

(from Pracovní deník)

(from Správa elektromateriálu)

Výpis záznam ů o 
elektromateriálech

(from Správa elektromateriálu)

Přidání nového 
produktu

(from Správa elektromateriálu)

Úprava záznamu o 
produktu

(from Správa elektromateriálu)

Smazání produktu
Uživatel

(from Správa elektromateriálu)

(from Správa elektromateriálu)

Nahrání dat ze 
souborucsv

(from Správa elektromateriálu)

Aktualizace dat ze 
souboru csv

(from Správa investorů)

Výpis záznam ů o 
investorech

(from Správa investorů)

Přidání nového 
investora

(from Správa investorů)

Úprava záznamu o 
investorovi

(from Správa investorů)

Smazání investora

Uživatel

(from Správa investorů)

(from Správa techniků)

Výpis záznam ů

(from Správa techniků)

Přidání nového technika

(from Správa techniků)

Úpravazáznamu o 
technikovi

(from Správa techniků)

Smazání technika

Uživatel

(from Správa techniků)

(from Správa šablon DPH)

Výpis šablon

(from Správa šablon DPH)

Přidání nové šablony

(from Správa šablon DPH)

Úprava existující 
šablony

(from Správa šablon DPH)

Smazání šablony

Uživatel

(from Správa šablon DPH)

Uživatel

(from Tvorba rozpočtů)

(from Tvorba rozpočtů)

Vytvo ření nového 
rozpo čtu

(from Tvorba rozpočtů)

Uprava existujícího 
rozpo čtu

(from Tvorba rozpočtů)

Smazání rozpo čtu

(from Tvorba rozpočtů)

Možnost sdruzování 
rozpo čtů do logických 

celků

(from Tvorba rozpočtů)

Vložení prvk ů do 
rozpo čtu

(from Tvorba rozpočtů)

Smazání prvku 
rozpo čtu

(from Tvorba rozpočtů)

Úprava prvku 
rozpo čtu

(from Tvorba rozpočtů)

Možnost uplatn ění 
slevy na rozpo čet

(from Tvorba rozpočtů)

Prohlížení rozpo čtů

(from Tvorba rozpočtů)

Tisk rozpo čtu

(from Tvorba rozpočtů)

Nalezení a p řidání 
investora

(from Tvorba rozpočtů)

Informae o rozpo čtu

(from Tvorba rozpočtů)

Informace o 
existujících 
skupinách

(from Tvorba rozpočtů)

Nová skupina

(from Přihlášení pro revize)

Přihlásit

(from Přihlášení pro revize)

Přidání nového 
uživatele

(from Přihlášení pro revize)

Změna hesla

(from Přihlášení pro revize)

Smazání uživatele

Uživatel - administrátor

(from Přihlášení pro revize)

(from Přihlášení pro revize)

Odhlásit

Uživatel - uživatel

(from Přihlášení pro revize)

Uživatel - host

(from Přihlášení pro revize)

(from Evidence oprav)

Výpis karet 
nevyhovujících 

revizi

Příloha C:

«extend»

«extend»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«extend»

«extend»

«extend»

«include»



«interface»
Evidence rozvad ěčů::IRozvadeceController

+ DejPrvkyRozvadece(long) : Seznam
+ DejRozvadece() : List<Rozvadec>
+ NajdiInvestora(long) : string
+ NovyPrvekRozvadece(PrvekRozvadece, long) : void
+ NovyRozvadec(Rozvadec, Seznam) : void
+ OpravPrvekRozvadece(PrvekRozvadece, Rozvadec) : void
+ OpravRozvadec(Rozvadec) : void
+ SmazPrvekRozvadece(long) : void
+ SmazPrvkyRozvadece(long) : void
+ SmazRozvadec(long) : void

«interface»
Evidence rozvad ěčů::IRozvadeceModel

+ DejPrvkyRozvadece(long) : Seznam
+ DejRozvadece(string) : List<Rozvadec>
+ NajdiInvestora(long) : string
+ NovyPrvekRozvadece(PrvekRozvadece, long) : void
+ NovyRozvadec(Rozvadec, Seznam) : void
+ OpravPrvekRozvadece(PrvekRozvadece, Rozvadec) : void
+ OpravRozvadec(Rozvadec) : void
+ SmazPrvekRozvadece(long) : void
+ SmazPrvkyRozvadece(long) : void
+ SmazRozvadec(long) : void

Evidence rozvad ěčů::PrvekRozvadece

+ PrvekRozvadece(string, string, int, int, long)
+ PrvekRozvadece()

«property»
+ Id() : long
+ NazevPrvku() : string
+ Novy() : bool
+ Opraven() : bool
+ PocetPozic() : int
+ Poradi() : int
+ Smazan() : bool
+ Typ() : string Evidence rozvad ěčů::Rozvadec

+ Rozvadec()
+ Rozvadec(string, string, long, long)
+ Seznam() : void

«property»
+ Id() : long
+ Iinvestor() : Investor
+ Nazev() : string
+ Popis() : string

Evidence rozvad ěčů::RozvadeceController

- model:  IRozvadeceModel = new RozvadeceModel()

Evidence rozvad ěčů::RozvadeceModel

Form

Evidence rozvad ěčů::Rozvadece

- controller:  IRozvadeceController = new RozvadeceCo...
- list:  List<Rozvadec>

- Novy() : void
- Opravit(int) : void
+ Rozvadece()
- Smazat() : void
- Vypis(PrvkyVypisu) : void

«enumeration»
Evidence rozvad ěčů::

PrvkyVypisu

 Novy
 PodleNazvu
 PodlePopisu
 PodleInvestora

List

Evidence rozvad ěčů::Seznam

- maxPoradi:  int

+ OdeberPrvek(int) : void
+ Serad() : void
+ Seznam()
+ SnizPozadi(int) : bool
+ VlozPrvek(PrvekRozvadece) : void
+ VratDlePozice(int) : PrvekRozvadece
+ ZvysPozadi(int) : bool

Class Model::data

- adapter:  SqlDataAdapter = new SqlDataAdapter()
- command:  SqlCommand = new SqlCommand()
- connection:  SqlConnection = new SqlConnecti...

+ CloseCon(string, DataSet*, DataRow*) : void
+ DeleteRow(string, string, string) : int
- EraseTable(string, string) : void
+ ExecuteCIUCommand(string) : int
+ GetConnectionString() : string
+ GetNewRID(string) : Int64
+ GetRowsFrom(string, string, string) : DataSet
+ GetRowsFrom(string, string, string, int) : DataSet
+ GetSelectResult(string, string) : DataSet
+ GetTable(string) : DataSet
+ OpenCon(string, DataSet*, DataRow*) : void
+ ResetIDTab() : void
+ SetConnectionString() : void
+ TestDatabase() : void
+ UpdateDataSetToTable(DataSet, string) : void

Evidence skladování::Card

- id_produktu:  int
- mnozstvi:  int
- poznamka:  string

+ Card(int, string, int)
+ Card(int)
+ Delete() : void
+ Delete(string) : void
- doplnDleID() : void
+ ToDatabaze() : void
+ Update() : void
+ Update(string, float) : void

«property»
+ Id_produktu() : int
+ Mnozstvi() : int
+ Poznamka() : string

«interface»
Evidence skladování::

IDatabaze

+ Delete() : void
+ ToDatabaze() : void
+ Update() : void

Form

Evidence skladování::Sklad

- AktualizaceListView(int) : void
- doplnit() : void
- odepsat() : void
- pridat() : void
+ Sklad()
- uprava() : void

Form

Evidence skladování::AddCard

- card:  Card

+ AddCard()
+ AddCard(int)
- AddCard_FormClosing(object, FormClosingEventArgs) : void

Form

Evidence skladování::DoplnitZbozi

- mnozstvi:  float

+ DoplnitZbozi(string)

«property»
+ Mnozstvi() : float

Form

Evidence skladování::OdepsatMaterial

- id:  int
- konec:  bool = true
- maxMnozstvi:  float

+ OdepsatMaterial(string, float, int)

Form

Oprava po revizi::Oprava

- kontrola:  bool = false

+ Oprava()
+ Opravit() : void
+ Smaz() : void

Oprava po revizi::OpravaZaznam

+ OpravaZaznam(DateTime, Technik, long, string)
+ OpravaZaznam(long, DateTime, Technik, long, string)

«property»
+ Datum() : DateTime
+ Id() : long
+ IdKarta() : long
+ TTechnik() : Technik
+ Zaznam() : string

Oprava po revizi::RevizeController

- model:  RevizeModel = new RevizeModel()
Oprava po revizi::RevizeModel

Pracovní deník::DenikController

- model:  IDenikModel = new DenikModel()

Pracovní deník::DenikModel

- GetKey(Zaznam) : long

«interface»
Pracovní deník::IDenikController

+ DejZaznamy() : List<Zaznam>
+ NajdiZaznamyDleCastiNazvu(string) : List<Zaznam>
+ OpravZaznam(Zaznam) : void
+ SmazZaznam(Zaznam) : void
+ UlozZaznam(Zaznam) : void

«interface»
Pracovní deník::IDenikModel

+ DejZaznamy(string) : List<Zaznam>
+ OpravZaznam(Zaznam) : void
+ SmazZaznam(Zaznam) : void
+ UlozZaznam(Zaznam) : void

Form

Pracovní deník::PracDennik

- aktUziv:  Uzivatel
- controller:  IDenikController = new DenikContro...
- list:  List<Zaznam>

- Aktualizuj() : void
- Edit(Zaznam) : void
- NajdiZaznam(DateTime) : void
- Novy(DateTime) : void
+ PracDennik()
+ PracDennik(Uzivatel)
- Smazat() : void

Pracovní deník::Zaznam

+ Zaznam(DateTime, string, string)

«property»
+ Datum() : DateTime
+ Nadpis() : string
+ Popis() : string

Správa elektromateriálu::DataController

- model:  IDataModel = new DataModel()

Správa elektromateriálu::DataModel

Form

Správa elektromateriálu::ElektroData

- controller:  IDataController = new DataController()
- ps:  list<Produkt>

- AktualizaceListView() : void
+ ElektroData()
- importToolStripButton_Click(object, EventArgs) : void
- pridatToolStripButton_Click(object, EventArgs) : void
- upravitToolStripButton_Click(object, EventArgs) : void

«interface»
Správa elektromateriálu::

IDataController

+ DejData() : ProduktSeznam
+ DejData(string) : ProduktSeznam
+ OpravaProduktu(Produkt) : void
+ UlozProdukt(Produkt) : void

«interface»
Správa elektromateriálu::IDataModel

+ DejData(string) : ProduktSeznam
+ OpravaProduktu(Produkt) : void
+ UlozProdukt(Produkt) : void

Form

Správa elektromateriálu::NovyProdukt

- controller:  IDataController = new DataController()
- uprava:  bool = false

+ NovyProdukt()
+ NovyProdukt(Produkt)
- okButton_Click(object, EventArgs) : void
- textBox4_TextChanged(object, EventArgs) : void

«property»
+ Id() : int

Správa elektromateriálu::
Produkt

«property»
+ Cena() : float
+ CenaMontaz() : float
+ Id() : int
+ jednotky() : string
+ MezniStav() : int
+ Nazev() : string

Form

Tvorba rozpo čtů::RozpoctyForm

- controller:  IRozpoctyController
- investori:  List<Investor>
- list:  List<Rozpocet>
- sablonyDPH:  List<SablonaDPH>
- slozky:  List<Slozka>

+ RozpoctyForm()

Tvorba rozpo čtů::SablonaDPH

+ SablonaDPH(int, float, string)
+ ToString() : string

«property»
+ DPH() : float
+ Id() : long
+ Nazev() : string

Tvorba rozpo čtů::RozpocetInfo

- date:  DateTime
- id_investora:  int
- id_sablonaDPH:  int
- id_technik:  int
- nazev:  string
- poznamka:  string
- sleva:  int
- sleva_text:  string

+ RozpocetInfo(int, int, int, string, string, string, int, DateTime)
+ RozpocetInfo(long, int, long, int, int, int, string, string, string, int, DateTime)

«property»
+ Archivovan() : int
+ Date() : DateTime
+ Id() : long
+ Id_investora() : int
+ Id_sablonaDPH() : int
+ Id_slozky() : long
+ Id_technik() : int
+ Nazev() : string
+ Poznamka() : string
+ Sleva() : int
+ Sleva_text() : string

Tvorba rozpo čtů::Investor

- id:  int
- jmeno:  string
- prijmeni:  string
- titul:  string

+ Investor(string, string, string, int)
+ ToString() : string
+ Vypis() : string

«property»
+ Id() : int

Tvorba rozpo čtů::Slozka

+ Slozka()
+ Slozka(long, string, string)
+ Slozka(string, string)

«property»
+ Id() : long
+ Nazev() : string
+ Popis() : string

Tvorba rozpo čtů::Rozpocet

+ RozpocetClass()
+ RozpocetClass(RozpocetInfo, List<RozpItemS>, List<RozpItem>, List<ArchZaznam>)

«property»
+ Info() : RozpocetInfo
+ ListItem() : List<RozpItem>
+ ListItemArch() : List<ArchZaznam>
+ SListItem() : List<RozpItemS>

Tvorba rozpo čtů::RozpItemS

+ RozpItemS(long, float, string)
+ RozpItemS(long, long, float, string)

«property»
+ Cena() : float
+ Id() : long
+ Id_rozpoctu() : long
+ Nazev() : string

Tvorba rozpo čtů::RozpItem

+ RozpItem(long, long, Produkt, int)

«property»
+ Id() : long
+ IdRozpoctu() : long
+ Mnozstvi() : int
+ ProduktN() : Produkt

Tvorba rozpo čtů::Produkt

+ Produkt()
+ Produkt(long)
+ Produkt(long, string, float, string, float, int)
+ Produkt(string, float, string, float, int)

«property»
+ Cena() : float
+ CenaMontaz() : float
+ Id() : long
+ Jednotky() : string
+ MezniStav() : int
+ Nazev() : string

Tvorba rozpo čtů::ArchZaznam

+ ArchZaznam()
+ ArchZaznam(long, long, float, float, Produkt)

«property»
+ Cena() : float
+ cenaMontaze() : float
+ Id() : long
+ Id_rozpoctu() : long
+ ProduktA() : Produkt

Tvorba rozpo čtů::RozpoctyModel

Tvorba rozpo čtů::RozpoctyController

- model:  IRozpoctyModel = new RozpoctyModel()

«interface»
Tvorba rozpo čtů::IRozpoctyModel

+ Archivace_Arch(int) : void
+ Archivace_zprist(int) : void
+ DejInvestory() : List<Investor>
+ DejProdukty() : List<Produkt>
+ DejRozpocty() : List<Rozpocet>
+ DejSablonyDPH() : List<SablonaDPH>
+ DejSlozkyDleJmena() : List<Slozka>
+ DejTechniky() : List<Technik>
+ NajdiInvestora(int) : Investor
+ NajdiSablonuDPH(int) : SablonaDPH
+ NajdiTechnika(int) : Technik
+ OpravSlozku(Slozka) : bool
+ PridatPolozkuRozpoctu(RozpItem) : bool
+ PridatRozpocet(RozpocetInfo) : bool
+ PridatSpecialniPolozkuRozpoctu(RozpItemS) : bool
+ SmazPolozkuRozpoctu(int, char) : bool
+ SmazRozpocet(long) : bool
+ SmazSlozku(string) : void
+ UlozSlozku(Slozka) : bool
+ UpravPrvek(RozpItem) : bool
+ UpravRozpocet(RozpocetInfo) : void
+ UpravSpecPrvek(RozpItemS) : bool

«interface»
Tvorba rozpo čtů::IRozpoctyController

+ Archivace_Arch(int) : void
+ Archivace_zprist(int) : void
+ DejDPH() : List<SablonaDPH>
+ DejInvestory() : List<Investor>
+ DejRozpocty() : List<RozpocetClass>
+ DejSablonyDPH() : List<SablonaDPH>
+ DejSlozkyDleJmena() : List<Slozka>
+ DejTechniky() : List<Technik>
+ NajdiInvestora(int) : Investor
+ NajdiSablonuDPH(int) : SablonaDPH
+ NajdiTechnika(int) : Technik
+ OpravSlozku(Slozka) : bool
+ PridatPolozkuRozpoctu(RozpItem) : bool
+ PridatRozpocet(RozpocetInfo) : bool
+ PridatSpecialniPolozkuRozpoctu(RozpItemS) : bool
+ SmazPolozkuRozpoctu(int, char) : bool
+ SmazRozpocet(long) : bool
+ SmazSlozku(string) : void
+ UlozSlozku(Slozka) : bool
+ UpravPrvek(RozpItem) : bool
+ UpravRozpocet(RozpocetInfo) : void
+ UpravSpecPrvek(RozpItemS) : bool

Class Model::Technik

- id:  int
- jmeno:  string
- prijmeni:  string
- titul:  string

+ Technik(string, string, string, int)
+ ToString() : string

«property»
+ Id() : int

Form

Správa šablon DPH a investor ů::
TechnikAdd

- technic:  Technik

+ TechnikAdd()
+ TechnikAdd(string)

«property»
+ ID() : int

Správa šablon DPH a investor ů::
SablonaDPH

- dph:  float
- id:  long
- nazev:  string

+ doplnDleId(string) : void
+ SablonaDPH(string, float)
+ SablonaDPH(string)
+ SablonaDPH(long, float, string)
+ ToString() : string

«property»
+ DPH() : float
+ Id() : long
+ Nazev() : string

Form

Správa šablon DPH a investor ů::
SablonaAdd

- sablona:  SablonaDPH

+ GetSablona() : SablonaDPH
+ SablonaAdd()
+ SablonaAdd(string)

«property»
+ ID() : int

Form

Správa šablon DPH a investor ů::
ControlPanel

- controller:  IRozpoctyController

- AktualizaceSablony() : void
- AktualizaceTechnici() : void
+ ControlPanel()
- OpravaUdaje() : void

Příloha D:

-model

-model

-controller

-controller

-model

-controller

-technic

-model

-controller

-controller

-card

-controller



PrvekRozvadece

«column»
*PK id:  bigint
*FK id_rozvadece:  bigint
 pocet_pozic:  int
 typ:  nvarchar(50)
 nazev:  nvarchar(50)
 pozice:  int

«FK»
+ FK_id_rozvadece(bigint)

«PK»
+ PK_PrvekRozvadece(bigint)

Rozvadec

«column»
*PK id:  bigint
*FK id_investor:  bigint
 nazev:  nvarchar(50)
 popis:  nvarchar(500)

«FK»
+ FK_id_investor(bigint)

«PK»
+ PK_Rozvadec(bigint)

Naradi

«column»
*PK Id:  nvarchar(10)
 Nazev_n:  nvarchar(50)
 Inventarni_cislo:  nvarchar(50)
 Vyrobce:  nvarchar(50)
 Rok_vyroby:  nvarchar(50)
 Vyrobni_cislo:  nvarchar(50)
 Umisteni:  nvarchar(50)
 Skupina_n:  nvarchar(50)
 Lhuta:  nvarchar(50)
 Typ:  nvarchar(50)
 Trida_ochrany:  nvarchar(50)
 Prikon:  nvarchar(50)
 Revizni_technik:  nvarchar(50)
 Merici_pristroj:  nvarchar(150)
 Datum:  nvarchar(50)
 Privod:  nvarchar(50)
 Odpor_ochr_vodice:  nvarchar(50)
 Izol_odpor:  nvarchar(50)
 Proud_och_vodic:  nvarchar(50)
 Unik_proud:  nvarchar(50)
 Zkouska_chodu:  nvarchar(50)
 Zavady:  nvarchar(50)
 Vysledek:  nvarchar(50)
 Jmeno:  nvarchar(50)

«PK»
+ PK_Naradi(nvarchar)

Oprava

«column»
*PK id:  nvarchar(10)
*FK idPrvku:  nvarchar(10)
*FK idTechnik:  bigint
 Zaznam:  nvarchar(500)
 Datum:  datetime

«FK»
+ FK_idPrvku(bigint)
+ FK_idTechnik(bigint)

«PK»
+ PK_Oprava(nvarchar)

Spotrebic

«column»
*PK id:  nvarchar(10)
 Nazev_s:  nvarchar(50)
 Inventarni_cislo:  nvarchar(50)
 Vyrobce:  nvarchar(50)
 Majitel:  nvarchar(50)
 Umisteni:  nvarchar(50)
 Vyrobni_cislo:  nvarchar(50)
 Skupina_s:  nvarchar(10)
 Typ:  nvarchar(30)
 Trida_s:  nvarchar(6)
 Revize:  nvarchar(15)
 Prikon:  nvarchar(15)
 Revizni_technik:  nvarchar(150)
 Merici_pristroj:  nvarchar(150)
 Datum:  nvarchar(50)
 Revize_kontrola:  nvarchar(50)
 Prohlidka:  nvarchar(50)
 Privod:  nvarchar(50)
 Odpor_ochr_vodic:  nvarchar(50)
 Izol_odpor:  nvarchar(50)
 Proud_och_vodic:  nvarchar(50)
 Dotyk_proud:  nvarchar(50)
 Unik_proud:  nvarchar(50)
 Zkouska_chodu:  nvarchar(50)
 Vyhodnoceni:  nvarchar(50)
 Jmeno:  nvarchar(50)

«PK»
+ PK_Spotrebic(nvarchar)

HistorieSklad

«column»
*PK id:  bigint
*FK id_produktu:  bigint
 odebrano:  float
 popisAkce:  nvarchar(500)

«FK»
+ FK_id_produktu(bigint)

«PK»
+ PK_HistorieSklad(bigint)

Sklad

«column»
*pfK id_produktu:  bigint
 mnozstvi:  bigint
 poznamka:  nvarchar(500)

«FK»
+ FK_id_produktu(bigint)

«PK»
+ PK_Sklad(bigint)

ArchZaznamy

«column»
*PK id:  bigint
*FK id_zaznamu:  bigint
 cena:  float
 cenaMontaze:  float
*FK id_rozpoctu:  bigint

«FK»
+ FK_id_rozpoctu(bigint)
+ FK_id_zaznamu(bigint)

«PK»
+ PK_ArchZaznamy(bigint)

Special

«column»
*PK id:  bigint
*FK id_rozpoctu:  bigint
 nazev:  nvarchar(50)
 cena:  float

«FK»
+ FK_id_rozpoctu(bigint)

«PK»
+ PK_Special(bigint)

Zaznamy

«column»
*PK id:  bigint
*FK id_rozpoctu:  bigint
*FK id_produktu:  bigint
 mnozstvi:  int

«FK»
+ FK_id_produktu(bigint)
+ FK_id_rozpoctu(bigint)

«PK»
+ PK_Zaznamy(bigint)

Technik

«column»
*PK id:  bigint
 jmeno:  nvarchar(50)
 prijmeni:  nvarchar(50)
 ulice:  nvarchar(50)
 mesto:  nvarchar(50)
 cp:  int
 psc:  int
 titul:  nvarchar(8)

«PK»
+ PK_Technik(bigint)

Produkty

«column»
*PK id:  bigint
 nazev:  nvarchar(50)
 cena:  float
 jednotky:  nvarchar(15)
 cenaMontaz:  float
 mezniStav:  float

«PK»
+ PK_Produkty(bigint)

Rozpocet

«column»
*PK id:  bigint
 FK id_investora:  bigint
 nazev:  nvarchar(50)
 poznamka:  nvarchar(50)
 datum:  datetime
 sleva:  int
 sleva_text:  nvarchar(50)
*FK id_sablony:  bigint
*FK id_slozky:  bigint
* archivovan:  int
*FK id_technik:  bigint

«FK»
+ FK_id_investora(bigint)
+ FK_id_sablony(bigint)
+ FK_id_slozky(bigint)
+ FK_id_technik(bigint)

«PK»
+ PK_Rozpocet(bigint)

SablonaDPH

«column»
*PK id:  bigint
 nazev:  nvarchar(50)
 DPH:  int

«PK»
+ PK_SablonaDPH(bigint)

Slozka

«column»
*PK id:  bigint
 nazev:  nvarchar(50)
 popis:  nvarchar(50)

«PK»
+ PK_Slozka(bigint)

Investor

«column»
*PK id:  bigint
 titul:  nvarchar(50)
 jmeno:  nvarchar(50)
 prijmeni:  nvarchar(50)
 ulice:  nvarchar(50)
 cislo:  int
 psc:  int
 mesto:  nvarchar(50)

«PK»
+ PK_Investor(bigint)

PracDenik

«column»
*PK id:  bigint
 Datum:  datetime
 nadpis:  nvarchar(50)
 popis:  nvarchar(500)

«PK»
+ PK_PracDenik(bigint)

Login

«column»
*PK id:  bigint
 jmeno:  nvarchar(50)
 opravneni:  nvarchar(50)
 heslo:  nvarchar(32)

«PK»
+ PK_Login(bigint)

Příloha E:

+FK_id_produktu

0..*
(id_produktu = id)

+PK_Rozpocet
1

+FK_idPrvku 0..*

(idPrvku = Id)

+PK_Naradi

1

+FK_idPrvku

0..*

(idPrvku = id)

+PK_Spotrebic

1

+FK_idTechnik

1..*

(idTechnik = id)+PK_Technik

1

+FK_id_slozky

0..*
(id_slozky = id)

+PK_Slozka

1 +FK_id_sablony

1

(id_sablony = id)

+PK_SablonaDPH 0..*

+FK_id_investora

1

(id_investora = id)

+PK_Investor

0..*

+FK_id_rozpoctu 0..*

(id_rozpoctu = id)

+PK_Rozpocet 1
+FK_id_produktu 0..*

(id_produktu = id_produktu)

+PK_Sklad 1

+FK_id_zaznamu
1

(id_zaznamu = id)

+PK_Zaznamy 1

+FK_id_rozpoctu

0..*

(id_rozpoctu = id)

+PK_Rozpocet

1

+FK_id_produktu

1

(id_produktu = id)

+PK_Produkty

0..*

+FK_id_produktu 1

(id_produktu = id)

+PK_Produkty 0..1

+FK_id_investor

0..*

(id_investor = id)

+PK_Investor

1

+FK_id_rozvadece

1
(id_rozvadece = id)

+PK_Rozvadec

0..*

+FK_id_technik
1

(id_technik = id)

+PK_Technik 0..*



Nabídka na provedení akce: 2010/009

ACX Hlinsko - Kanceláře 2.p

Elektroinstalace: Cena mat. Montáž Počet m.j. Cena celkem
bodovka Kanlux CT-2115 , GU10 35W 104,00 Kč 65,00 Kč 67 11 323,00 Kč

Krabička do sadrokartonu 60,00 Kč 25,00 Kč 51 4 335,00 Kč

Krabička KU68 60,00 Kč 9,00 Kč 32 2 208,00 Kč

Sekání Yetong 30x30 0,00 Kč 3,00 Kč 4 12,00 Kč

Sekání Yetong 30x30 0,00 Kč 3,00 Kč 52 156,00 Kč

Tango vypínač 6x 65,60 Kč 35,30 Kč 4 404,00 Kč

Vypínač Sving 40,00 Kč 18,00 Kč 20 1 160,00 Kč

Další práce:
Revize elektro 3 000,00 Kč

Doprava 300,00 Kč

Konsolidace vzájemných prací 1 200,00 Kč

Konečná cena celkem bez DPH 24 098,00 Kč

Konečná cena celkem s DPH (9%) 26 266,00 Kč

Zpracoval: Dobrkovský Jiří Bc.

Pardubice: 9.4.2010




