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Abstrakt 

Tématem mé bakalářské práce je problematika informačních systémů s akcentem        

na databázové systémy. Součástí je vytvoření databáze v prostředí MS Access a 

následné aplikace, jejímž cílem je poskytovat informace zejména z oblasti odměňování 

zaměstnanců. V bakalářské práci je současně posouzena finanční stránka tohoto 

projektu. Zpracování praktické části bakalářské práce je prováděno v souladu 

s teoretickými východisky.  

 

Abstract 

The topic of my bachelor’s thesis is the issue of information systems with emphasis     

on database systems. The main part is about the creation of a database in MS Access 

and the subsequent application, which aims to provide information, particularly            

in the area of employee compensation. My bachelors essay is assessing also                

the financial aspect of the project. Practical part of this essay is carried out                    

in accordance with the theoretical background. 
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Informační systémy, databáze, MS Access, aplikace, financování, zaměstnanci, 

odměňování. 
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Úvod 

 Existence dat, informací a zacházení s nimi je staré stejně jako lidstvo samo. 

Jakmile člověk začal používat mozek jako prostředek k přetváření vnímané skutečnosti 

do jejího vyjádření formou obecných pojmů, zahájil rozsáhlé dílo práce s daty. 

Abstraktní pojmy člověk vkládal do specifických symbolů, které následně 

transformoval do dat a tato data přetlumočil i s jejich kontextem do podoby informací. 

V historických částech vývoje člověk pracoval s různými druhy dat pomocí mnoha 

různých technologií. Rozmach na současném trhu informačních systémů a informačních 

technologií je pouze výsledkem rovnice rozvoje práce s daty. (3) 

 K hlavním výhodám člověka jako biologického druhu patřilo myšlení a později 

práce s abstraktními pojmy jako schopnost odvozovat a sdělovat data. Tím si zajistil 

zásadní postavení na této planetě a podařilo se mu přežít až do současnosti. Ale i 

posilování vlivu člověka má na přírodu a její funkci celou řadu negativních rysů. 

V současné době je jedním z nich mezi mnohými diskutovaná globalizace lidského 

společenství. Ta symbolizuje snižující se různost jevů přírodních, kulturních, sociálních, 

gastronomických a jiných. Zmenšují se počty biologických druhů fauny a flóry, mizí 

specifické rysy regionů, nářečí, šíří se jednotné reklamou propagované stravy ve formě 

hamburgerů nebo čínských jídel. Všechny předpoklady pro tento proces byly               

ve společnosti již od jejího počátku. Díky rozvoji techniky a technologií, které téměř 

zrušilo vzdálenosti mezi zeměmi a kontinenty, se tyto procesy začaly hýbat. Globalizace 

je viníkem snížení variability společnosti, ale zároveň i jedním z jejích hnacích motorů. 

Je představitelem určité formy přirozeného výběru, v němž má šanci na přežití jen ten 

nejlepší. Avšak každá geologická epocha obvykle skončila redukcí počtu, tedy 

vymíráním biologických druhů a další období přineslo rozmach těch nejsilnějších, 

nejlépe přizpůsobivým změněným podmínkám života. (3) 

 Pro chod lidské společnosti se v každé části jejího vývoje sbírala a schraňovala 

data ať už s cílem je uchovat pro příští generaci nebo předávat je příslušníkům generace 

současné. Tento proces napomáhal vzniku současného vědění lidské společnosti a byl 

zároveň doprovázen i vývojem myšlení a rozvojem a standardizací technologií 

sloužících k uchování a přenosu dat. Naše chápání okolí se tím stalo složitější a 

komplexnější. (3) 
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 Moderní společnost je každým dnem stále více odkázána na použití 

informačních technologií. Informační systémy se stávají postradatelnými v mnoha 

oborech podnikání. Často se díky tomuto procesu rozhoduje o budoucím úspěchu či 

neúspěchu podniku. Velmi složité informační systémy stojí na pozadí mnoha 

technických vymožeností, kterými jsou například internetové nákupy, elektronické 

bankovnictví či fakturace domácích služeb. (8) 

 Vývoj spousty možností a současně nástrah v oblasti informačních technologií 

roste exponenciálně. Neuškodí vyčlenit si trochu času na seznámení se s poznatky 

jiných odborníků IT, kteří by nám pomohli překonat možná úskalí. (8) 

 Informační podpora činností je základní potřebou každé instituce. Vedení 

společnosti si uvědomuje, že kombinací výpočetní a komunikační techniky umožní 

zvýšit efektivnost práce a že v konkurenčním prostředí je zavedení informačního 

systému strategickou výhodou. (8) 

 Informační technologie jsou využívány v různých typech či odděleních 

společností. Mohou být různě odděleny, například personální od celkového systému, či 

navzájem kompatibilní. Každý je svým způsobem speciální, liší se rozhraním, 

ovládáním či vzhledem. Avšak jádrem všech je ukládání dat, s kterými se dále nakládá 

dle instrukcí managementu. 

 Každý zaměstnavatel si pečlivě zaznamenává data o svých podřízených. 

Evidenci může provádět různými způsoby, z nichž ne každý je efektivní. Data by měla 

být ucelená, třízena dle určitého řádu a neměl by být problém se v nich snadno a rychle 

orientovat. Proto se jako nejefektivnější způsob evidence nabízí databázový systém, 

jehož součástí je aplikace zaměřena na práci s databází. 
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1 Cíl a metody bakalářské práce 

 Cílem bakalářské práce je vytvořit databázi evidence zaměstnanců s aplikací pro 

práci s databází zaměřenou na odměňování zaměstnanců v databázovém programu    

MS Access. K naprogramování aplikace bude použit programovací jazyk Visual Basic 

for Applications.  

 Dílčím cílem bakalářské práce je vyhodnotit navrženou databázi z pohledu její 

ekonomické náročnosti a přínosů pro podnik z různých aspektů.  
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2 Teoretická východiska práce  

 Tato část bakalářské práce je zaměřena na teoretická východiska celého 

projektu, která jsou poté zohledněna v praktické části. 

2.1 Informa ční systém 

 Většina lidí si pod pojmem informační systém představí spoustu počítačů 

všelijak pospojovaných a chrlících informace na uživatele. Avšak například i televize, 

noviny a rozhlas představují informační systémy, o kterých ale panuje ve společnosti 

pozoruhodný názor: televizní informace jsou všelijak zmanipulovány a noviny lžou, 

kdežto počítače jsou dopředu naprogramovány a nemohou se tedy mýlit. Zapomíná se 

na to, že data do informačního systému jsou zadávána z vnějšího prostředí, které řídí 

lidský svět. Navíc jsou počítače naprogramovány a také provozovány lidmi, kteří dělají 

svou práci podle vlastních zásad a morálních aspektů. Jsou-li lidé řádní a morální, je 

informační systém solidní a užitečný. (3) 

 Opomíjen bývá jeden velice levný, neustále dostupný a nadmíru výkonný 

informační systém – a to lidský mozek. Často však pracuje nesamostatně a jeho 

značnou nevýhodou je, že přebírá informace z jiných informačních systémů. Avšak 

rozumně využívaný je schopen provádět kontrolu a ověření cizích informací včetně 

vytvoření vlastního názoru, což žádný počítač nesvede. Každý jedinec by se měl naučit 

svůj mozek rozumně využívat a z informačních systémů přebírat jen spolehlivé, 

důvěryhodné a především užitečné informace. (3) 

 Pokud je informační systém dobře vymyšlen a svěřen do správných rukou, stává 

se vynikající pomůckou při různých činnostech. (3) 

 Dnes slouží jako podpora všech důležitých funkcí v podniku, jakými jsou 

například finance, personalistika, plánování, prodej, nákup, logistika včetně e-businessu 

a m-businessu. Musí držet krok s podnikáním a jeho potřebami, tj. například s různými 

podnikovými fúzemi a trvalými požadavky podporující efektivnost a flexibilitu 

důležitých podnikových procesů. (2) 
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2.2 Personalistika v informačních systémech 

 Po logistice a financích jsou lidské zdroje (Human Resources) v informačních 

systémech třetí důležitou oblastí. Jedná se hlavně o zpracování informací, které jsou 

použitelné pro získání, optimální naplánování a využívání pracovníků. V této oblasti 

jsou zahrnuty předpovědi budoucích požadavků na množství a kvalifikaci pracovníků, 

vytvoření profilu zaměstnance, analýzu práce a podporu nalézání a najímání nových 

pracovníků. Základem celé funkčnosti je správa kmenových dat o zaměstnancích, 

plánování personálního rozvoje, kde mimo jiné patří i správa uchazečů. (2) 

 Systémy tohoto typu slouží k plánování personálních nákladů, součástí mohou 

být plány akcí a jejich vyhodnocení, plány vzdělání a kvalifikace, plánování pracovní 

doby, zpracování a vyhodnocení mezd a další jiné funkce. (2) 

 Přístup k datům v personálních informačních systémech musí být přísně 

definovaný, nesmí být porušena důvěryhodnost informací. Doba archivace může 

dosahovat až desítek let z důvodu informací odpracovaných let pro účely stanovení 

dávek sociálního zabezpečení, například důchodů. (2) 

2.2.1 Pojem informace 

 Informatika je exaktní vědou, zabývající se daty a informacemi od jejich vzniku 

až po zpracování. Studuje syntaxi, sémantiku sdělení, zabývá se znalostmi i umělou 

inteligencí a dalšími více i méně náročnými oblastmi. Současně ale stále hledá definice 

svých základních pojmů, což jsou údaje, data a informace. Pro jedince, kteří mají zájem 

pročítat se nepřeberným množstvím definic, je vytvořeno pár internetových stránek, 

které se touto problematikou zabývají. Můžeme například najít, že informace je sdělení, 

zpráva, každý znakový projev smysluplný pro komunikátora i příjemce, jazykový 

projev vybudován na principu informačního slohového postupu konstatující určitá data 

a mnoho dalších definic. (3) 

 Ještě před pár desítkami let by bylo nemyslitelné, aby se jakýkoliv vědní obor 

zajímal něčím, co neumí ani pořádně definovat nebo pro co má pár desítek úplně jiných 

vymezení. Čím se má potom řídit praktik zabývající se projektováním informačních 

systémů a s čím bude jeho systém pracovat? (3) 
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 Odborníci se zkušenostmi v této oblasti se většinou shodnou na tom, že údaj je 

formalizovaná charakteristika nějakého děje nebo jevu. Data jsou definována jako údaje 

ve formě zpracovatelné informačními technologiemi a informace jsou funkčně a cílově 

interpretovaná data. (3) 

2.2.2 Vznik, přenos a zpracování informace 

 Pro lepší porozumění a konkrétnost je lepší sjednotit terminologii. Názvosloví 

informatických disciplín je upraveno v ČSN 36 9001. Dále budou uvedeny jen ty 

základní termíny a jejich označení. Pojmem informační technologie se myslí všechny 

prostředky, kterých se využívá k pořízení, uchování, zpracování, prezentaci a přenosu 

dat. Komunikace zahrnuje sdělování a přijímání informací, což může probíhat mezi 

lidmi, mezi stroji nebo i mezi strojem a člověkem. Důležitá je i komunikační 

technologie, která je souhrnem technických prostředků využívaných ke komunikaci. Již 

v dávné době používaný pojem telekomunikace je v současnosti nahrazen pojmem 

elektronická komunikace. (3) 

Pro lepší porozumění celé práce je nutno znát následující zkratky: 

• IS = informační systém (Information System) 

• IT  = informační technologie (Information Technology) 

• ICT  = informační a komunikační technologie (Information And Communication 

Technology) 

• IS/IT  (IS/ICT)  = (Inforamtion System/Information And Communication 

Technology), klade důraz na jednotnost chápání a rozvoj nynějších informačních 

systémů na bázi informačních technologií a využití IT k rozvíjení IS. (3) 

2.2.3 Kvalita informace 

 Informace může být různě napadána, narušována a deformována. Kvalitní 

informace se považuje taková informace, která je spolehlivá, důvěryhodná a naprosto 

solidní.  

• Spolehlivost (Reliability) je míra souladu dané informace s předlohou, kterou 

tato informace zobrazuje. Samozřejmě je nutno volit předlohu správnou, jež není 
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nepříznivě ovlivněna, jako například teploměr na přímém slunci, nebo 

podvržena. 

• Důvěryhodnost (Trustworthiness) je míra zabezpečení proti napadení chybami, 

šumy, vandalismem a manipulacemi.  

• Solidnost (Reputation) nemá definici v podobě technických termínů. Je možno ji 

popsat jako poctivost, spravedlivost, korektnost, mravnost, slušnost                 

apod. (3) 

2.2.4 Kvalitnost informace 

Jevy, které mohou snižovat kvalitnost informace: 

• Chyba může být nekorektní operace, která byla provedena strojem či neúmyslně 

člověkem. 

• Šumem bývá označována přídavná informace, jejíž intenzita může být 

bezvýznamná, ale i taková, která zcela maskuje informaci užitečnou. Technický 

šum vzniká většinou v technologických prvcích informačních řetězců. Občas 

však informační šum vnášejí do informací lidé použitím dlouhých či zapletených 

souvětí. 

• Manipulace s informacemi je zcela lidského původu. Jedná se o vědomé 

(případně i neúmyslné) zkreslení informací, které nějakým způsobem ovlivní 

příjemce sdělení. Bývá s obtížemi rozpoznatelná a v informačních systémech by 

se neměla vůbec vyskytovat. (3) 
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2.3 Data 

 Data představují základ informačního bohatství (informačních aktiv) firmy nebo 

organizace. Do informačního systému se data ukládají za účelem uchování či 

zpracování. Později se z nich získávají užitečné informace. (3) 

Informační systém uchovává: 

• Aktuální data – popisují současný stav, využívají se pro získání současných 

informací. 

• Archivní data – data, která již ztratila aktuální platnost, uchovávají se             

pro případnou pozdější činnost, například analýzy historie, vývoje či změn. 

• Prognostická data – popisují prognózy, plány, záměry projektů v budoucnosti, 

mohou se později stát daty aktuálními. (3) 

 

 Data se ukládají do datových bází různými způsoby, záleží na efektivnosti práce 

systému. Je nutné je chránit proti zničení, dále zneužití a neoprávněným změnám. 

Novodobé informační systémy jsou schopny ukládat velké množství dat a jsou již také 

vyvinuty metody na získání informací z rozsáhlých datových bází. Informace, které jsou 

získávány z aktuálních či archivních dat, jsou velice cenné pro práci managementu 

podniku, proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost návrhu systému. (3) 

2.3.1 Ukládání dat 

 Při ukládání dat musí být respektována určitá struktura. Tou se rozumí 

uspořádání dat v rámci dané technologie a stanovení obsahu údajů, které mají být 

uloženy. Zohledňována je v první řadě potřeba uživatele, která se musí i do budoucna 

předvídat. Do databáze by se neměly ukládat duplicitní údaje zvyšující náklady           

na pořízení a komplikující aktualizaci. Také zbytečné údaje by neměly překážet 

potřebným, v budoucnu užitečným. (3)  
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2.4 Databáze 

 Databáze jsou v současnosti představovány jako základní součást informačních 

systémů a od základu mění činnost spousty společností a také způsob práce jedinců. 

Díky vývoji databázových technologií během posledních několika let vznikly 

výkonnější databázové systémy, které je možno ovládat intuitivněji, a někteří zkušení 

jsou již schopni vytvořit databázi či aplikaci bez znalostí potřebných k vytvoření 

efektivního a výkonného systému. V literatuře k tomuto tématu najdeme mnoho 

vynikajících publikací zabývajících se některou z částí životního cyklu vývoje 

databázového systému, avšak najdeme velice málo knih, které se týkají analýzy, návrhu 

či implementace a popisující proces vývoje natolik srozumitelně, aby je mohli používat 

jak uživatelé v tomto oboru, tak odborníci IT. (4) 

 Teorie kolem databází je velice složitá, ale pojem databáze se dá stručně popsat 

jako sklad, v kterém jsou uložena data. Je to velmi zjednodušený pohled, ale                

pro představu zatím postačí. Nejjednodušší databázi si můžeme představit jako textový 

soubor, který bude představovat informace o zaměstnancích určité firmy. (7) 

 Tyto údaje by se jistě daly převézt na jednoduchou tabulku, kde by jednotlivé 

řádky představovaly záznamy o zaměstnancích a sloupce jednotlivé údaje jako jméno, 

příjmení, rodné číslo a podobně. Tento způsob uchování dat se jeví jako nejlepší, proto 

jej používáme při vytváření databází a data jsou uspořádána v tabulkách, řádkům se pak 

říká záznamy a sloupcům pole. (7) 

 V současnosti existuje spousta databázových systémů, které umožňují vytvoření 

databáze a uchování dat. Jsou jimi například Oracle, Microsoft SQL server, MS Access, 

MySQL nebo Paradox. Uvedené systémy se od sebe liší například obsluhou, 

nabízenými službami, cenou nebo výkonem, ale základní uspořádání dat a tabulek je    

ve všech stejné. (7) 
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2.4.1 Databázové aplikace 

 Prostřednictvím databázových aplikací lze s databází efektivně pracovat, proto je 

uživatelé ve velké míře využívají k vytváření a správě databáze a generování informací. 

Tyto programy mohou být dávkovými aplikacemi nebo také online aplikacemi, což je 

v dnešní době mnohem typičtější. Lze je psát v programovacích jazycích třetí generace, 

například C++ nebo Javě, či ve vyšším programovacím jazyku čtvrté generace. (4) 

 

 

Obrázek 1: Databázový přístup vstupu prodejního oddělení a oddělení zásob do 
databáze (Zdroj: 9) 
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2.4.2 Pohledy 

 Pohled: „Virtuální tabulka, která v databázi nemusí existovat, ale generují ji 

relační databázové systémy (dále DBMS) z tabulek databáze, na kterých je pohled 

založen, kdykoli se k němu přistupuje.“ (4) 

 Pohledy jsou pro databázový systém mimořádně silným nástrojem. Konečný 

uživatel nepotřebuje vidět celou komplikovanou databázi. Vzhledem k tomuto 

požadavku databáze poskytuje možnost zvanou mechanismus pohledů, který umožňuje 

uživateli individuálně upravený pohled na skladbu tabulek, který je jednoduše 

podmnožinou databáze. (4) 

 Pohledy také poskytují zabezpečení, kdy lze založit vyloučení dat, která by 

někteří uživatelé neměli vidět. Můžeme tak založit pohled, kdy manažer a mzdové 

oddělení vidí všechna data o zaměstnancích, včetně údajů o platech a na druhé straně 

další pohled, který tyto údaje vylučuje a může jej užívat kterýkoliv zaměstnanec. Dále 

se vyznačuje tím, že je neměnný obraz struktury databáze. To znamená, že pohled 

zůstane zachován i za situace, kdy k tabulce přidáme či odstraníme sloupce, které 

pohled nevyžaduje. (8) 
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2.5 Relační datový model 

 Datových modelů, na základě kterých lze ukládat data do databáze, je 

dohromady pět. Patří mezi ně lineární, hierarchický, síťový, objektový a relační datový 

model. Pro tuto práci je stěžejní poslední ze zmíněných, proto je mu v následující části 

věnována pozornost. 

Relační systém řízení báze dat (označovaný zkratkou RDBMS) je založen na relačním 

modelu dat. (4) 

2.5.1 Historie relačního modelu 

 Ve své průmyslové práci „A relation model of data for large Sharp data banks“ 

jej jako první navrhl E. F. Codd a považuje se za milník ve vývoji databázových 

systémů.  

Cíle relačního modelu byly: 

• Umožnění vysokého stupně nezávislosti dat. „Aplikační programy nesmí být 

ovlivněny modifikací interní reprezentace dat, zejména změnami organizace 

souborů, řazení záznamů a přístupových cest.“ (4) 

• „Poskytnout základ pro zvládnutí problémů sémantiky dat, konzistence dat a 

redundance dat. E. F. Codd zavedl pojem normalizovaných relací, tzn. relací, 

v nichž se skupiny neopakují.“  (4) 

• „Umožnit expanzi množinově orientovaných jazyků pro manipulaci dat.“ (4) 

 

 Zájem o relační model přicházel z několika směrů, ale nejvýznamnější průzkum 

spadá do dvou hlavních projektů. První z nich byl Systém R, od IBM Research 

Laboratory, který přinesl zejména dva výsledky: 

• Vývoj strukturovaného dotazovacího jazyka SQL 

• Vytvoření různých komerčních relačních databázových systémů, DB2 a SQL/DS 

a dalších. (4) 

 

Koncem 70. let a počátkem 80. let se začaly objevovat další komerční systémy 

založené na relačním modelu. Například databázové systémy založené na relačním 
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modelu pro PC jsou Office Access a Visual FoxPro od firmy Microsoft a 

víceuživatelské systémy zastupují Microsoft SQL Server, Oracle a DB2 od IBM. (4) 

2.6 Model dat 

 „Model dat je kolekce konceptů pro popis dat, relací mezi daty a omezení dat, 

používaných organizací.“ (4) 

 Modelem se myslí reprezentace „reálného světa“ objektů a událostí a jejich 

souvislostí. Měl by být navržen tak, aby reprezentoval datové požadavky organizace 

nebo části organizace, kterou má modelovat.  Jeho účelem je reprezentovat data a učinit 

je srozumitelnými. Jestliže jsou tato pravidla splněna, lze tento model využít pro návrh  

databáze. (4) 

2.6.1 Terminologie 

Návrh relační databáze má svou vlastní množinu pojmů. Nejen pro zajištění 

dobrého návrhu databáze je nutné tyto pojmy znát. 

Relační model se skládá z pěti hlavních složek a to z relací, atributů, datových  

n-tic, domén a relační databáze. 

Relace používáme k uložení informací o objektech, které chceme v databázi 

reprezentovat. Relaci reprezentujeme jako tabulku, jejíž řádky odpovídají jednotlivým 

datovým n-ticím a sloupce tabulky odpovídají atributům, které se mohou objevit 

v jakémkoliv pořadí, a přesto se bude jednat o stejnou relaci, tudíž bude mít stejný 

význam. (4) 

Pole je často označováno jako atribut, který je nejmenší strukturou v databázi a 

také reprezentuje nějakou vlastnost entity odpovídající tabulce, do které patří. Pole jsou 

struktury, které ve skutečnosti ukládají data. Ve správně navržené databázi obsahuje 

každé jedno pole právě jednu hodnotu a jeho jméno identifikuje typ údaje, který je 

v něm vložen. Důležitým bodem při vytváření polí je zajištění strukturální a datové 

integrity polí. (4) 



 

22 
 

Domény jsou neodmyslitelnou vlastností relačního modelu, protože každý 

atribut v relační databázi je spojen doménou, která může být pro jednotlivý atribut či 

může být spojeno dvě i více domén se stejným atributem. (4) 

2.6.2 Relační tabulka 

Tabulky v relační databázi mají následující vlastnosti: 

• Každá tabulka má jméno, které ji odlišuje od ostatních tabulek v dané databázi. 

• Buňka tabulky obsahuje přesně jednu hodnotu. Chybou by bylo ukládat několik 

telefonních čísel do jedné buňky, to znamená, že tabulky neobsahují opakující se 

skupiny dat. Relační tabulka, která splňuje tuto vlastnost, byla normalizována     

do první normální formy. 

• „Každý sloupec má jedinečné jméno.“ 

• „Všechny hodnoty v jednom sloupci jsou ze stejné domény.“ 

• Sloupce se mohou zaměňovat jen za podmínky, že se přesune spolu se svými 

hodnotami. 

• Záznamy jsou jedinečné, tudíž neexistují duplicity. 

• Teoreticky pořadí záznamů nemá význam, v praxi může ovlivnit efektivitu  

přístupu. (4) 
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2.6.3 Integritní omezení 

V této práci bylo již zmíněno, že každý záznam v tabulce musí být jedinečný, 

proto tedy musí být určeny sloupce či kombinace sloupců (klíče relace), které tuto 

jedinečnost zajišťují. 

SUPERKLÍČ 

„Sloupec nebo množina sloupců, které jedinečně identifikují záznam v relaci.“ 

Může také obsahovat nadbytečné sloupce, jež jsou pro určení záznamů nepotřebné, 

tudíž máme zájem o identifikaci takových superklíčů obsahujících právě ten minimální 

počet sloupců nezbytných pro jedinečné určení záznamů. (4) 

• Integrita na úrovni tabulky  – splňuje pravidlo, které říká, že v podkladové 

tabulce nesmí mít prázdnou hodnotu sloupec primárního klíče. (4) 

• PRIMÁRNÍ KLÍČ (Primary key) - pole, které jednoznačně identifikuje každý 

záznam v tabulce. Nesmí obsahovat hodnotu NULL a každá tabulka může mít 

pouze jeden primární klíč. Je jím například rodné číslo, pokud tedy uvažujeme, 

že je jedinečné a jedno rodné číslo nemůže mít více občanů. V databázi se 

mohou vyskytnout také tabulky, u kterých není příliš jasné, co bude primární 

klíč, proto jím může být vygenerované číslo jako ID položky nebo primární klíč 

složený z více položek. 

• KANDIDÁTNÍ KLÍ Č je složen z více primárních klíčů, má stejné vlastnosti 

jako primární klíč, ale nebyl vybrán, aby plnil jeho úlohu. V relaci může být více 

kandidátních klíčů, ale jen jeden může být vybrán jako primární, ostatní se 

nazývají alternativní. 

• Integrita na úrovni pole - tzv. doménová integrita, jejímž úkolem je zajistit 

platnost hodnot polí. 

• Integrita na úrovni vztahů - také nazývaná jako referenční integrita, pravidlo 

integrity se vztahuje na cizí klíče.  

• CIZÍ KLÍČ (Foreign key) – „ je sloupec nebo skupina sloupců v jedné tabulce, 

která odpovídá kandidátnímu klíči některé (případně téže) tabulky“. (4) 
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2.6.4 Vazby mezi tabulkami 

K zajištění vztahů mezi tabulkami se rozlišují 4 typy vazeb: 

• Tabulky nemají žádný vztah, tudíž pro ně nedefinujeme žádné vazby. 

• 1:1, tzn., že jeden záznam v tabulce odpovídá právě jednomu nebo žádnému 

záznamu v tabulce druhé a naopak. Příkladem je třeba zaměstnanec, který je 

členem právě jednoho nebo žádného oddílu či divize. Tento vztah se používá jen 

ojediněle, neboť neexistuje pádný důvod, proč bychom záznam neumístili        

do jiné databázové tabulky. 

• 1:N, záznam v tabulce odpovídá jednomu nebo více n-tic jiné relace. Je nejvíce 

používaným typem relace a příkladem může být zaměstnanec, kterému se 

eviduje více čistých mezd. 

• N:M, je méně častý. Několik záznamů v tabulce přiřazuje několik záznamů 

tabulky druhé. V praxi je to třeba výrobek a jeho vlastnosti, které může mít 

nespočet dalších výrobků. 

 

Na obrázku níže je uveden E/R diagram, který slouží k popisu entit a vztahů 

mezi nimi. Je zde také vysvětleno a graficky znázorněno, jak se vztahy značí. Například 

zleva zákazník si pořídí jednu či více objednávek nebo zprava zákazník je členem 

jednoho nebo žádného klubu zákazníků. Viz obr. č. 2: E/R diagram. 

 

 

Obrázek 2: E/R diagram (Zdroj: Vlastní tvorba)  



 

25 
 

2.6.5 Normalizace 

„V roce 1972 E. F. Codd vyvinul techniku normalizace pro podporu návrhu 

databází založených na relačním modelu.“ 

Je prováděna jako sada testů na tabulce k tomu, aby se zjistilo, zda byla 

porušena pravidla pro určitou normální formu. Normálních forem existuje několik a 

všechny jsou založeny na vztazích mezi sloupci tabulky. (4) 

• První normální forma  (1NF) – definuje se jako tabulka, v níž každý průsečík 

sloupce a záznamu obsahuje jen jednu hodnotu. 

• Druhá normální forma  (2NF) – tabulka, která je již normalizována podle 1NF 

a ve které všechny hodnoty sloupců, jež nejsou součástí primárního klíče, jsou 

determinovány všemi hodnotami sloupců, které tvoří primární klíč.  

• Třetí normální forma (3NF) – tabulka, která je již upravena podle 1NF a 2NF, 

a ve které „všechny hodnoty ve sloupcích, které nepatří k primárnímu klíči, jsou 

determinovány pouze sloupci primárního klíče a nejsou determinovány žádnými 

jinými sloupci.“ (4) 

 

Normalizací kapitolka o teorii relačního modelu končí, následující část, která se 

zabývá zásadami a postupy zavádění podnikových informačních systémů. 
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2.7 Zásady a postupy zavádění podnikových informačních 

systémů 

 V následující části jsou vysvětleny zásady a postupy při zavádění podnikových 

informačních systémů. Rozdělují se do pěti bodů, jež musí být respektovány. 

 „Vytvoření kvalitního systému hodnocení je nezbytnou, nikoliv jedinou 

podmínkou pro jeho akceptaci a následné efektivní využívání napříč firmou. Akceptaci 

významně ovlivňuje způsob a načasování tvorby a implementace nového systému, 

způsob realizace hodnocení a vzájemná propojenost na ostatní systémy. „ (6) 

 Pokud chceme ve společnosti změny zavést, měli bychom se seznámit s principy 

řízení změn, řízení projektů a zákonitostmi vývojových fázi organizace. (6) 

2.7.1 Formulace potřeby IS 

Před zahájením budování IS je nutné zvážit a obhájit všechny okolnosti, které 

nás k tomuto kroku vedou. Jednou z mnoha otázek, které je nutno si poctivě 

zodpovědět, je, zda informační systém vůbec potřebujeme. Je třeba zvážit různorodé a 

obtížně srovnatelné důvody a učinit rozhodnutí. Dalším problémem je rizikovost 

projektu podnikového informačního systému. Projekt bude již od začátku provázen 

určitými problémy a potížemi, jak obecnými, tak i specifickými pro společnost. Bude 

spojován s rizikem nezdaru, které ale většinou závisí na faktorech, které mohou být 

ovlivněny ze strany společnosti. Pokud budou včas učiněna známá opatření, může dojít 

k snížení nadměrného rizika. Další otázkou je, zda budou vytvořeny přiměřené 

podmínky projektu podnikového IS. Jedná se především o podporu ze strany vedení 

podniku, zabezpečení organizační stránky, přiměřený rozpočet a přizpůsobení interní 

legislativy. Poté už je jen na vedení podniku, aby vypracovalo Plán informační strategie 

jako součást rozvojového plánu a stanovilo rozsah projektu informačního systému. (8) 

2.7.2 Řízení projektu 

Informační systém je svým rozsahem, celkovým řešením a speciálností poměrně 

velkým projektem. Vyžaduje tudíž bezpodmínečně používat obecné metody a postupy 

řízení projektů těchto rozměrů. Celý projekt se skládá ze tří fází a to přípravy IS, 

zavádění IS a provozování IS. Fáze se navzájem liší svými úkoly i metodami řízení.  
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Již výše bylo uvedeno, že projekt je doprovázen řadou rizik. Velikost rizika 

závisí na celkovém způsobu řízení projektu, vhodným způsobem řízení je možno riziko 

selhání projektu IS značně redukovat. Prvním krokem by mělo být sestavení řídící 

komise projektu, která převezme zodpovědnost za dodržení záměru projektu po stránce 

obsahové, termínové a finanční. Členové této komise by měli mít potřebné kvalifikace a 

dostatečné pravomoci a vedoucí dobrým organizátorem a členem podniku.  

Celý projekt by měl být řízen podle důkladně promyšleného, projednaného a 

schváleného plánu, uživatelé by měli být vyškoleni v používání a ovládání systému.  

Pro všechny účastníky projektu IS, včetně vedoucích pracovníků, je závazný 

plán projektu, za nutné je považováno vyvozování důsledků při neplnění plánových 

úkolů. (8) 

2.7.3 Příprava 

Ve fázi přípravy projektu IS je třeba zpracovat rozhodnut o informační strategii 

podniku v podobě, která umožní její realizaci. Výsledkem fáze přípravy je hrubý plán 

dílčích úkolů, jejich harmonogram a předběžná rozvaha o potřebných financích. (8) 

V období přípravy je potřebné definovat operační systém, databázový server a 

databázový systém především s ohledem na výkon celého systému, spolehlivost 

provozu a bezpečnost dat. Nezbytná je spolupráce útvaru informatiky společnosti 

s externím dodavatelem, pozornost by měla být věnována při přípravě a provedení 

výběrového řízení. (8) 
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Při volbě systému zaměřeného na hodnocení zaměstnanců je nutno zvážit přístup 

k jeho zavedení. Obrázek č. 3 posuzuje výhody a nevýhody přístupů k zavedení nového 

informačního systému pro odměňování zaměstnanců. (1) 

 

 

Tabulka 1: Výhody a nevýhody přístupů k zavedení systému hodnocení (Zdroj: 1) 

 

2.7.4 Implementace IS 

Abychom nasazení vybraného řešení IS dovedli do závěru a zavedli jednotlivé 

komponenty do provozu podniku, musíme zahájit tzv. implementaci IS. Pokud chceme 

předejít chaotičnosti, je nezbytné již před zahájením implementace příslušné 

komponenty IS vypracovat základní dokument. Jestliže v implementační fázi nastanou 

jakékoliv změny, musí být vzájemně odsouhlaseny podnikem a dodavatelem. 
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Projekt implementace je zpravidla rozdělen do dílčích projektů, které jsou 

realizovány po jednotlivých etapách – obsah, odpovědnost a termíny. Struktura 

Zaváděcího projektu musí zohlednit dané prostředí, do kterého je implementována, 

může se v různých podnicích lišit i v případě implementace stejné komponenty stejným 

dodavatelem.  

Koncepční i operativní řízení projektu je zajišťováno řídící komisí projektu, 

vedoucí této komise zajišťuje zejména koncepční řízení projektu. V této fázi se také 

dohlíží na to, aby všichni zúčastnění pracovníci byli správně motivování. Samozřejmá 

je dokumentace postupu řešení a výsledků. Za nasazení a provoz IS jsou zodpovědní 

příslušní pracovníci útvaru informatiky, kteří jsou zároveň správci jednotlivých 

profesních oblastí.  

V průběhu implementace IS se stanoví budoucí role koncových uživatelů a jejich 

zařazení do konkrétních rolí. Dále by mělo proběhnout školení vybraných i koncových 

uživatelů, součástí zaučování by mělo být i ověřovaní získaných dovedností.  

Zvláštní pozornost by měla být věnována počátečnímu naplnění daty 

instalovaného modulu IS, aby se předešlo možným komplikacím v důsledku zkreslení 

dat. (8) 

2.7.5 Provoz, údržba a rozvoj IS 

Podstatný vliv na úspěšnost zavedení IS má útvar informatiky podniku a jeho 

činnost při zavádění. Měl by dodržovat bezpečnost provozu a klást velký důraz            

na řešení bezpečnostní problematiky na všech úrovních využívání IS. Jestliže po fázi 

implementace vzniknou nové požadavky na úpravu a rozvoj IS, měla by se zajistit jejich 

evidence, analýza, vyhodnocování a posléze jejich realizace. Stálá spolupráce 

s dodavatelem je samozřejmostí, nesmí skončit ihned po ukončení implementace. 

Principy této spolupráce by měly být zakotveny v Rámcové smlouvě. Případné 

reklamace a požadavky musí probíhat dle předem schváleného „Reklamačního řádu“,    

o inovacích a jejich důsledcích musí být podnik s předstihem informován.  

Po uplynutí několika let provozování IS by měl podnik vyhodnotit zkušenosti a 

poznatky z používání svého IS a rozhodnout se, zda je systém plně vyhovující a může 

být nadále provozován bez jakýchkoliv změn, nebo je potřeba drobných úprav či 
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doplnění systému o další funkce nebo zda stávající systém již nevyhovuje a měl by být 

nahrazen novým. (8) 

Při tvorbě personálního informačního systému je třeba ve všech zmíněných 

fázích neopomenout management řízení lidských zdrojů. Zabezpečeno by mělo být 

řízení pracovníků, kteří se starají o zavedení systému a jeho provoz, i uplatnění 

managementu řízení lidských zdrojů v informačním systému.  

2.8 Oblasti specializace řízení lidských zdrojů  

• Formování pracovní síly 

Do této oblasti spadá předběžný výběr uchazečů, vedení rozhovorů, nábor, 

povyšování a přemísťování pracovníků, rozšiřování působnosti zaměstnanců 

apod. (5) 

• Péče o zaměstnance 

Součástí péče o zaměstnance je jejich odměňování. To se zabývá strategiemi, 

politikou a procesy potřebnými k zabezpečení řádného odměnění peněžní i 

nepeněžní formou. „Obecným cílem je odměňovat lidi slušně, spravedlivě a 

důsledně podle jejich hodnoty pro organizaci, aby to posloužilo budoucímu 

dosahování strategických cílů organizace“. (1) 

Získat odměnu za vykonanou práci neznamená jen dostat peníze či 

zaměstnaneckou výhodu. Týká se rovněž nepeněžního a nehmotného 

odměňování, mezi které patří uznání a pochvala, umožnění dalšího se vzdělávání 

a rozvoji, růst pravomocí či odpovědnosti při vykonávání práce. (1) 

Základní prvky mzdového systému obvykle tvoří tarifní soustava, příplatky        

ke mzdě a formy mzdy. (5) 

− Tarifní soustava jsou pravidla, na základě kterých se určují podmínky        

pro poskytování pevných složek mzdy, zpravidla se označují jako mzdové 

tarify či základní mzda. Poté je na zaměstnavateli určit mzdové třídy, podle 

kterých jsou zaměstnanci odměněni. (5) 

− Mezi příplatky ke mzdě patří mzda za práci přesčas, náhrada mzdy             

za svátek, mzda za noční práci, mzda a příplatek za práci ve ztíženém 
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pracovním prostředí, mzda za práci o víkendu, příplatky ke mzdě zákonem     

neupravené. (5) 

− Soubor pravidel, kterými se utváří závislost mzdy na výsledních práce, 

představují formy mzdy. Nejsou stanoveny žádnými pravidly či právními 

předpisy, vymezení dále uvedených forem mzdy vychází z často se 

vyskytujících způsobů vymezení podmínek pro poskytování mzdy a její       

výše. (5) 

� Časová mzda je základní forma odměňování, mzda zaměstnance je dána 

součinem mzdové sazby za jednotku pracovní doby a počtu 

odpracovaných jednotek zaměstnancem za období splatnosti mzdy. Touto 

jednotkou je tradičně hodina nebo měsíc, období splatnosti mzdy 

kalendářní měsíc. Časová mzda se často používá v kombinaci s dalšími 

formami mzdy jako například odměnami či prémiemi. (5) 

� Úkolová mzda je forma mzdy, kdy zaměstnanec je závislý na plnění 

normy výkonu. Vypočítá se součinem úkolové sazby a množství 

vyrobených jednotek produkce. (5) 

� Podílová mzda je nejčastěji stanovena jako podíl na tržbách (většinou 

v procentech) v peněžitém vyjádření. (5) 

� Smíšená mzda je obvykle sestavena jako kombinace časové, úkolové či 

podílové mzdy. (5) 

� Prémie je složka či forma mzdy, kterou si zaměstnavatel zajišťuje zaujetí 

zaměstnanců na vykonané práci a jejich výsledcích. V rámci odměňování 

jsou stanoveny prémiové řády, které vymezují jednoduchou a 

srozumitelnou formou jak pracovní úkol, tak pracovní motivaci. (5) 

� Výkonnostní odměny se stanovují podle pracovních výsledků a 

výkonnosti. Výše odměny podléhá zpravidla volnějšímu režimu, než je 

tomu u prémie. (5) 

� Mimořádné odměny se poskytují při dosažení zvlášť významných 

pracovních výsledků či k ocenění mimořádného pracovního úsilí. (5) 

� Osobní příplatek slouží k ocenění výsledků pravidelného hodnocení 

výkonnosti práce jednotlivých zaměstnanců. Přidělena je na základě 
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vzájemného porovnání, zvolená kritéria mohou být např. množství a 

kvalita odvedené práce, spolehlivost, samostatnost. (5) 

� Péčí o zaměstnance je dále myšleno poradenství, fluktuace, zaměstnanecké 

výhody a ochrana zdraví a prevence úrazů. (5) 

• Pracovní vztahy 

Další oblast řízení lidských zdrojů se zabývá vztahy k pracovním skupinám, 

odborově či neodborově zainteresovaným zaměstnancům, vyjednáváním, 

stížnostmi apod. (5) 

• Školení, výcvik a rozvoj 

Před nástupem do pracovního poměru i v jeho průběhu musí zaměstnavatel dbát 

na školení zaměstnanců. Do této kategorie spadá i rozvoj managementu, 

rekvalifikace apod. (5) 

• Stimulace a motivace 

Aby zaměstnanci pracovali na plný výkon, musí být dostatečně motivováni. 

Možností, jak stimulovat či motivovat je spousta. Například podíly na zisku, 

vlastnictví akcií, peněžní i nepeněžní stimulace, obohacování obsahu práce  

apod. (5) 

• Komunikace 

Komunikace by měla probíhat psanou i mluvenou formou. Vedení by mělo 

naslouchat, průběžně dělat průzkumy postojů, morálky, očekávání a zpětných 

vazeb. (5) 

• Organizace 

V rámci organizace jsou vytvářeny návrhy organizační struktury, plánování a 

hodnocení, personální a sociální reengineering, změny v organizačním 

uspořádání atd. (5) 

• Výkonná funkce 

Výkonná funkce má na starosti způsob objasňování a výklad možnosti vedení 

zaměstnanců, týmovou práci, poradenství a spolupráci při zavádění změn. (5) 
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• Programy a plánování v personální oblasti 

Zabývá se určováním cílů organizačních článků, prognózou potřeb lidských 

zdrojů, volbou alternativních personálních postupů atd. (5) 

•  Analýza, audit, výzkum 

Zaznamenává průběhy programů, hodnocení postupů, ověřuje hypotézy a 

modelové situace, personální experimenty, rozebírá náklady a přínosy. (5) 

• Personální informace a informatika 

Řídí a zabezpečuje systém personálních informací pro řízení, práci s lidmi a 

manažerské rozhodování z hlediska vstupních funkcí, uchovává údaje a výstupní 

funkce. (5) 
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3 Analýza problému a současné situace 

 Tato kapitola se zabývá rozborem a zhodnocení společnosti, pro kterou je 

vytvořeno praktické řešení. 

3.1 Femax, a. s.  

Akciová společnost Femax je obchodní společnost, která již 14 let úspěšně 

podniká na českém trhu. Soustřeďuje se především na obchod s hutním materiálem. 

V tomto odvětví se během krátké doby stala předním obchodníkem na českém trhu a 

stále se drží vysoko. 

Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 3. února 1997. Základní kapitál činí 

71 600 000 Kč, vlastní 716 akcií v hodnotě 100 000 Kč/ks. Většinovým vlastníkem je 

přední Ruská společnost Mechel (95% akcií), jejíž činnost zahrnuje čtyři segmenty a to 

dolování, výroba oceli, feroslitin a energetika. Má pobočky ve 12 zemích světa a v roce 

2009 měla obrat necelých 6 miliard USD.  

Zbylých 5% akcií vlastní původní zakladatelé společnosti Femax, a. s. 

Hlavním orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá z představenstva 

a dozorčí rady. Figurují v ní zastupitelé z České republiky i z Ruska.  

Původní sídlo měla společnost v Hranicích na Moravě, to již ale nadále neplatí, 

neboť podle Obchodního rejstříku je Femax, a. s. akciovou společností se sídlem 

v Praze. Po celé České republice je možno najít další pobočky jako například v Plzni, 

Vyškově, Lutíně u Olomouce či Hranicích. Další se stále budují, připravuje se pobočka 

v Pardubicích, též na Slovensku - v Bratislavě. Do jednotlivých skladů je soustředěn 

sortiment tak, aby byly splněny všechny požadavky na skladování. Musí se dodržovat 

přísné normy, aby se zboží nepoškodilo a tím nenastaly ztráty. 

„Úspěch společnosti je založen na správně stanovených cílech a strategii 

společnosti, na systematickém monitorování trhu a na trvalé péči o zákazníky. 

Prioritním strategickým cílem je orientace na zákazníka, což konkrétně znamená 

efektivní spoluřízení zásob zákazníků, flexibilní komunikaci a poradenství, optimální 

logistiku a především odbornost a kvalifikaci prodejců a týmu zaměstnanců. 

Zákazníkova spokojenost a především dlouhodobá obchodní spolupráce jsou postaveny 
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na hodnotách jako spolehlivost, kvalita poskytovaných služeb, vstřícnost a profesionální 

přístup k zákazníkovi.“ (10) 

3.1.1 SWOT analýza 

Tato analýza je zaměřena na vnitřní procesy ve firmě. Jedním z vnitřních 

procesů je i motivace zaměstnanců.  

SWOT analýza se skládá ze čtyř částí a to silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb. 

 Silné stránky 

Femax, a. s. působí na českém trhu již poměrně dlouho, a to od roku 1993.       

Za tuto dobu si vybudovala pevné místo na trhu s hutním materiálem a stále se drží    

„na výsluní“. Její tržby se rok od roku zvyšují a firma se díky tomu stále rozvíjí. Začíná 

také expandovat na slovenský trh, jehož ovládnutí je jednou z vizí celé společnosti. 

Nabízený sortiment je široký, není zde specializace jen na jeden druh oceli či 

železa. 

Obchodní značku Femax má veřejná společnost v povědomí a zákazníci jsou 

vždy nad míru spokojeni s odvedenými službami.  

Dostupnost v celé České republice ocení nejen stávající zákazníci, ale i ti 

potencionální, zájemci si mohou domluvit schůzku s obchodními zástupci z kterékoliv 

pobočky. 

Společnost disponuje vyspělými informačními technologiemi, zkracuje čas 

vyřízení objednávek a snaží se co nejrychleji vyhovět všem požadavkům. 

 Slabé stránky  

V této společnosti je dosti nesnadné najít slabé stránky. Na trhu si vede dobře a 

po spojení s ruskou společností Mechl ještě upevnila svou pozici, tudíž není lehkým 

úkolem ji kritizovat.  
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V této části by za zmínku stály zastaralé webové stránky, jejichž poslední 

aktualita se datuje někdy v roce 2010. Naopak design www je moderní a celkově působí 

přívětivě. 

Problémem v budoucnosti by se mohla stát organizační struktura, jež je dosti 

složitá a potřebovala by reorganizaci.  

 Příležitosti 

Společnost má v dnešní době mnoho příležitostí, jak získat nové zákazníky, 

rozšířit svoji působnost či zvýšit kvalitu služeb.  

Příležitostem se přikládá nejvyšší pozornost. Budují se nové pobočky, další se 

plánují a začíná se s expedicí na zahraniční trhy. Jedním z nich je také slovenský trh. 

Potencionální zákazníci mají tedy blíže sklady i obchodní partnery. 

 Hrozby 

Hrozících nebezpečí je na dnešním trhu mnoho. Každá podnikající právnická či 

fyzická osoba je ohrožena ze strany konkurence. Téměř vždy se může objevit 

společnost, která je sortimentem nabízených výrobků podobná a dokáže firmu ohrozit 

natolik, že se bude muset stáhnout do ústraní. 

Femax, a. s. je také do určité míry ohrožena. Své riziko se ale snaží 

minimalizovat a tím si udržet svou nynější pozici mezi konkurencí.  

Další hrozbou je zvýšení daní či zavedení cla, což by nabízené výrobky zdražilo 

a možná také způsobilo problémy v chodu společnosti. 

3.1.2 Organizační struktura 

Struktura organizace je velmi specifická a těžko identifikovatelná, proto bude 

v této části jen zčásti nastíněna. Ke dni 31. 3. 2011 dosahoval počet zaměstnanců 138. 

Všichni zaměstnanci jsou rozděleni na jednotlivých pobočkách dle oddělení. 
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Oddělení podle specializace prodeje: 

• Oddělení stavební oceli 

• Oddělení plochých válcovaných 

• Oddělení ušlechtilé oceli 

• Oddělení nerezových materiálů 

Jednotlivá oddělení mají dále svou vlastní strukturu, mají svého vedoucího, 

oddělení nákupu a prodeje, ekonomický a obchodní útvar, manažery prodeje, kteří se 

dále rozdělují na juniory a seniory. Náplň práce juniorů spočívá v tom, že většinou 

zpracovávají práci seniorů, kteří jsou v terénu u zákazníků. Starají se o papírovou práci, 

faktury a jiné. 

Každý z pracovníků má nad sebou dva vedoucí, kterým se musí zodpovídat a to 

vedoucího pobočky a vedoucího útvaru. Také se může stát, že na pobočce nesídlí její 

vedoucí, ale vede ji jiný vedoucí z jiného města. Tento případ může nastat i v případě 

vedoucího jakéhokoliv oddělení. Tímto je organizační struktura velmi specifická, 

několikrát propletená, ale i s jejími nedostatky poměrně funkční. 

3.1.3 Útvar ředitele společnosti 

Ředitel celé společnosti Femax, a. s. má na starosti všechny vedoucí poboček, 

vedoucí oddělení a další pracovníky od právníků po asistenty.  

Ekonomický ředitel dále zodpovídá za Finančního manažera, manažera           

pro účetnictví a daně a správce pohledávek. Do tohoto oddělení patří i manažeři          

pro plánování kontroly a účetní. 

Obchodní útvar se skládá z jeho ředitele, ekonomického manažera, vedoucího 

oddělení marketingu a vedoucích oddělení prodeje v jednotlivých odděleních. 

Oddělení kontroly a prodeje má svého vedoucího, referenta prodeje a specialisty 

kontroly prodeje, kdežto oddělení nákupu má jen ekonomického manažera a odborníky 

v oblasti nákupu. 

Každé z prodejních oddělení má svého vedoucího oddělení prodeje a obchodní 

specialisty v různých částech České republiky. 
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Útvar logistiky má vedoucího, vedoucí skladů v pobočkách, skladové účetní, 

operátory skladu, skladníky a další potřebné zaměstnance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Rozložení útvaru ředitele společnosti (Zdroj: interní záznamy Femax, a. s.) 

 

Ředitel celé společnosti Femax, a. s. má na starosti všechny vedoucí poboček, 

vedoucí oddělení a další pracovníky od právníků po asistenty.  

Ekonomický ředitel dále zodpovídá za Finančního manažera, manažera            

pro účetnictví a daně a správce pohledávek. Do tohoto oddělení dále patří manažeři     

pro plánování kontroly a účetní. 
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Obchodní útvar se skládá z jeho ředitele, ekonomického manažera, vedoucího 

oddělení marketingu a vedoucích oddělení prodeje v jednotlivých odděleních. 

Oddělení kontroly a prodeje má svého vedoucího, referenta prodeje a specialisty 

kontroly prodeje, kdežto oddělení nákupu má jen ekonomického manažera a specialisty 

nákupu. 

Každé z prodejních oddělení má svého vedoucího oddělení prodeje a obchodní 

manažery v různých částech České republiky. 

Útvar logistiky má vedoucího, vedoucí skladů v pobočkách, skladové účetní, 

operátory skladu, skladníky a další potřebné zaměstnance. 

3.1.4 Vývoj zaměstnanosti v letech 1999 – 2009 

S postupným nárůstem společnosti se zaměstnanost vyvíjela exponencionálně. 

V roce 2009 měla společnost nižší počet pracovníků, což bylo podmíněno menšími 

problémy v řízení, ale rok 2010 byl pro Femax, a. s. klíčový, protože se sloučil s ruskou 

společností Mechl. Díky tomuto kroku se firma dále rozšiřuje a počet zaměstnanců dále 

roste. Nyní se tento počet pohybuje okolo 140. 

 

Graf 1: Vývoj zaměstnanosti v letech 1999 – 2009 (Zdroj: 9) 
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3.1.5 Odměňování zaměstnanců 

Odměňování zaměstnanců není ve společnosti Femax, a. s. vůbec složité. 

Nezáleží, do jakého oddělení pracovník patří ani kolik hodin navíc si za měsíc 

odpracoval. Každý je odměňován individuálně a to měsíční mzdou, která je určena 

podle vnitřních předpisů. K této mzdě jsou přičteny různé bonifikace, z nichž 

nejdůležitější a stojící za zmínku jsou prémie. Všichni zaměstnanci na ně mají            

bez výhrad právo, ale ne každý je schopen jich dosáhnout. Záleží na jejich trpělivosti, 

pracovitosti, píli a hlavně pracovním zaujetí.  

Jak už bylo výše zmíněno, prémie jsou individuální a pro jednotlivce ne příliš 

jisté. Vše se odvíjí od měsíčního výkonu a splnění plánu, který má každý                      

ze zaměstnanců na začátku měsíce daný od svého nadřízeného. Vedoucí oddělení tyto 

prémie spočtou jako procento ze mzdy. Slabší zaměstnanci, kteří zrovna nevynikají, a 

pracovní nasazení je u nich na nižší úrovni, mohou dosáhnout prémie nanejvýš 10%. 

Pokud zaměstnanec splní svůj plán zodpovědněji a má zájem o práci a tím zaslouženou 

odměnu, může se vyšplhat až na 30 a více procent, kdežto většinou obchodníci,            

na kterých celkový prodej lpí a kteří mají možnost své plány splnit na 100% či plán 

překročit, mohou dosáhnout odměny až do výše 70% ze svého měsíčního platu. Tyto 

prémie se ukázaly jako účinnou složkou motivace v celé společnosti. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

V následující kapitole je podrobně vysvětleno vlastní řešení situace, tedy návrh 

personálního informačního systému firmy Femax, a. s., pobočky Hranice. Součástí je 

databáze a následná aplikace pro evidenci zaměstnanců a mezd. 

4.1 Stanovení požadavků 

Jedním z prvních kroků pro vytvoření databáze je stanovení jejích požadavků. 

Ty byly stanoveny již před zahájením vlastní tvorby a korespondují s požadavky firmy. 

Jsou jimi například jednoduchost celého řešení, jednoduchá ovladatelnost, český jazyk a 

vynaložení co nejnižších nákladů. Žádné síťové služby pro provoz databáze nebudou 

potřeba, protože se bude využívat jen na jednom počítači, kde také poběží. 

Problémem mnoha vyspělých personálních systémů je jejich jazykové rozhraní a 

složitost. Mnohé jsou publikovány jen v anglickém jazyce a při nasazení do běžného 

provozu narážejí na jazykovou bariéru zaměstnanců. Proto jedním z požadavků byla 

ovladatelnost v českém jazyce. 

Dalším z problémů je náročnost, s kterou narůstají náklady související                

se zaškolením personalisty. Aby tyto náklady již nemusely být vynaloženy, byl splněn 

požadavek jednoduché ovladatelnosti, kdy již není potřeba složitého zaučení a kdokoliv, 

i méně počítačově gramotný zaměstnanec, zvládne data evidovat. 

Jelikož řešení není příliš složitě řešeno, byl vybrán na celou tvorbu program 

Microsoft Access, ve kterém byla vytvořena jak databáze, tak i aplikace. Access je 

jednoduchá kancelářská aplikace, která je součástí balíčku Microsoft Office, kterýmž 

disponuje již téměř každá společnost. Díky tomu byly ušetřeny náklady na pořízení 

nového software a zjednodušeno celé řešení. V databázi byl použit jazyk Visual Basic 

for Applications, který pomohl naprogramovat určité funkce potřebné k výpočtům 

uvnitř databáze. 
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4.2 Návrh databáze 

Databáze, která byla k účelu navržena, se skládá dohromady ze 14 tabulek. 

Nejdůležitější tabulky jsou ZAMESTNANCI, EVIDENCE_ABSENCE, 

HRUBA_MZDA, CISTA_MZDA, JAZYKY_ZAMEST A 

TELEFON_ZAMESTNANEC. Ostatní tabulky slouží jako číselníky pro doplnění údajů 

do příslušných polí souvisejících tabulek. 

Logický návrh databáze je zobrazen na obrázku č. 6. Integritní omezení jsou 

nastavena na 1:N či N:1, omezení N:M byla náležitě rozložena dle pravidel integrity.  

 

 

Obrázek 4: Návrh databáze 

 

4.2.1 Tabulka ZAMESTNANEC 

Tabulka ZAMESTNANEC obsahuje potřebné informace vztahující se 

k evidenci pracovníka. Je zaznamenáváno jeho jméno, přijmení, rodné číslo, datum 

narození, funkce, deti, firemní email, ulice a číslo popisné, město, kraj, poštovní 

směrovací číslo, země, poznámky pro doplnění informací, životopis, oddělení, útvar, 

druh pracovního poměru, datum zahájení pracovního poměru a délka pracovního 

poměru. Každý zaměstnanec je evidován pod svým identifikačním číslem 

(ID_zamestnanec). Datové typy jsou nastaveny na text, pouze datum zahájení 
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pracovního poměru je datového typu datum, životopis je ukládán formou přílohy a 

počet dětí je číslo. Samozřejmostí je, že ID zaměstnance je automatické číslo. 

4.2.2 Tabulka HM_MZDA 

 Každá hrubá mzda je identifikovatelná dle svého ID, které je generováno 

automaticky. Dále je možno doplnit datum mzdy, který je typu datum, ID zaměstnance, 

jež musí odpovídat údaji zaznamenanému v tabulce ZAMESTNANEC. Měsíční plat, 

splnění plánu v %,  prémie, hrubá mzda celkem jsou datového typu číslo. 

4.2.3 Tabulka CISTA_MZDA 

 Do této části databáze se eviduje čistá mzda každého ze zaměstnanců. Skládá se 

z mnoha důležitých údajů a při jejím výpočtu nejlze ani jeden z nich vypustit. ID mzdy 

je klasicky nastaveno na automatické číslo. Datum mzdy je datového typu datum a ID 

zaměstnance musí odpovídat zaměstnanci z tabulky ZAMESTNANEC. 

 Druh pracovního poměru je založen na údajích z tabulky 

DRUH_PRAC_POMERU, kde je třeba si vybrat dle možností. Pro výpočet čisté mzdy 

je důležitý údaj o prohlášení k dani. Pokud bylo podepsáno, stačí jen zatrhnout příslušné 

políčko. Stejně je vyřešena sleva na zdravotně postíženého jedince či studenta. Pokud je 

zaměstnanec invalidní, vybere si jednu z možností slevy na invaliditu.  

 Po doplnění počtu dětí, počtu dětí se zdravotním postižením, základu pro 

výpočet pojistného, zdravotního a sociálního pojištění zaměstnance, zdravotního a 

sociálního pojištění zaměstnavatele, superhrubé mzdy, základu pro výpočet daně, 

daňového zvýhodnění na děti celkem, zálohy na daň, hodnot všech slev, daně               

po uplatnění slev či daňového bonusu bude vypočítána čistá mzda. Všechny údaje 

uvedeny v tomto odstavci jsou pro lepší práci pří výpočtech datového typu text. 

4.2.4 Tabulka EVIDENCE_ABSENCE 

 Tabulka slouží k evidenci absence zaměstnanců, která může být ze dvou důvodů, 

a to z důvodu dovolené či z důvodu nemoci. ID absence je údaj, podle kterého se řadí 

všechny záznamy a je datového typu automatické číslo. ID zaměstnance musí odpovídat 

již existujícímu záznamu z tabulky ZAMESTNANCI. Datum zahájení a datum 

ukončení absence jsou typu datum a čas a slouží k výslednému výpočtu dní absence.  
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4.2.5 Tabulka JAZYKY_ZAMEST 

 Aby bylo možno ke každému zaměstnanci ukládat libovolné množství jazyků, 

byla vytvořena tabulka jazyky zaměstnanců. Po doplnění ID zaměstnance stačí jen 

vybrat z možností jazyků, které jsou nabízeny z tabulky JAZYKY. 

4.2.6 Tabulka TELEFONY 

 Evidence telefonních čísel je důležitá za účelem rychlé komunikace. Pracovníci 

ale mohou vlastnít více než jednu linku, tudíž byla vytvořena tabulka s telefonními 

čísly, do které je možno ukládat libovolné množství telefonních čísel pod jedno ID 

zaměstnance. Pro správnost zapisovaných dat je nastaven automatický formát                           

textu: +_ _ _   _ _ _  _ _ _.  

 Tabulky DRUH_INVALIDITY, DRUH_PRAC_POMERU, 

DUVOD_ABSENCE, JAZYKY, UTVAR, ODDELENI, FUNKCE slouží jako 

číselníky. Každý z číselníků je napojen na políčko tabulky, kterému přísluší jedna          

z předepsaných voleb tabulky. 
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4.2.7 Formulář Form1 

 Formulář Frorm1 je prvním formulářem, který se zobrazí po otevření aplikace. 

Vzhled je vytvořen pomocí automatického formátu MS Access, rozložení tlačítek je dle 

vlastního uvážení. Pro jednoduchou orientaci jsou všechna tlačítka popsána, levý 

navigační panel je součástí každého z formulářů. Uživatel se snadno a rychle dostane 

k datům, která v okamžiku potřebuje. 

 

Obrázek 5: Formulář Form1 

 

 V levém horním rohu je vložen aktuální datum a čas a pod ním je logo 

společnosti Femax, a. s., pro kterou je celá aplikace vytvářena. V dolní části se nachází 

sledované statistiky a kliknutím na ikonu aktuálního počtu zaměstnanců se dá sledovat 

jejich množství. 

4.2.8  Formulář ZAMĚSTNANCI  

 Formulář zaměstnanci slouží k evidenci dat o zaměstnancích. Formát je stejný 

jako u předchozího formuláře Form1. Kvůli přehlednosti se údaje ukládají do čtyř karet. 

První z nich se jmenuje Základní informace. Obsahuje ID zaměstnance, jeho příjmení, 

jméno, rodné číslo a datum narození, který uživatel nemusí vyplňovat, po vyplnění 

rodného čísla je datum narození vyplněn na základě kódu programovacího jazyka 

Visual Basic for Applications. Další karta je Adresa zaměstnance, do které se ukládá 

ulice, město, kraj, poštovní směrovací číslo a země příslušného pracovníka. 
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Obrázek 6: Formulář Zaměstnanci 

 

 

Obrázek 7: Karta Firemní údaje 

 

 Na kartě Firemní údaje se jako první doplní informace o funkci zaměstnance.   

Na obrázku č. 9 je vidět, že je nutností si vybrat z možností, které jsou předvyplněny 

podle funkcí ve společnosti Femax, a. s. Pokud by uživatel chtěl zadat jinou variantu 

záznamu, musel by ji doplnit v tabulce, která se váže k tomuto políčku. Stejně tak je to i 

u útvaru, ve kterém je jedinec zaměsntnán, u oddělení či druhu pracovního poměru. 

Zkratka PS znamená pracovní smlouva, DPČ je dohoda o pracovním poměru a DPP je 

dohoda o provedení práce.  

 Pro vypočtení délky pracovního poměru musí uživatel zadat datum, kdy byl 

pracovní poměr zahájen. Délka se vypočítá automaticky při uložení záznamu a           
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pro přepočet na dny, případně roky, které se objeví v políčku za rovnítkem, slouží 

tlačítko zjisti, obnov, či přepočti délku zaměstnání.   

 Na kartě Soukromé informace se nachází soukromý e-mail, počet dětí, 

poznámky a životopis zaměstnance. 

 Pod kartami je navigace, díky které se dá jednoduše pohybovat mezi záznamy 

dopředu či dozadu, přeskočit na první či poslední údaj a vyhledávání. 

 Zaměstnaci se dají hledat pomocí políčka, do kterého se vyplní příjmení či ID a 

zatržením příslušného přepínacího tlačítka.  

 Pro přidání záznamu, jeho vymazání, aktualizaci či uložení je vytvořena skupina 

voleb nacházející se pod kartami. Skupina těchto voleb je součástí každého formuláře. 

 Součástí formuláře je i tlačítko zobrazit jazyky zaměstnanců, pod kterým se 

krývá formulář a sestava jazyků příslušných zaměstnanců. 

4.2.9 Formulář HRUBÁ MZDA 

 Evidence hrubé mzdy je klíčová pro výpočet mzdy čisté. Skládá se z ID hrubé 

mzdy, jejího datumu zadání do systému, ID zaměstnance, které pokud si jej uživatel 

nepamatuje, může doplnit pomocí rolovacího menu. Po doplnění měsíční mzdy a 

osobního ohodnocení     v %, bude kliknutím na tlačítko výpočtu mzdy, mzda 

vypočítána i prémie vypočítána automaticky. Karta tabulkové zobrazení skrývá 

podformulář pro orientaci v hrubých mzdách. 

 Opět i tomto formuláři je navigace i skupina voleb vytvořena pod kartami 

záznamů. 
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Obrázek 8: Formulář Hrubá mzda 

 

 Evidence hrubé mzdy je klíčová pro výpočet mzdy čisté. Skládá se z ID hrubé 

mzdy, jejího datumu zadání do systému, ID zaměstnance, které pokud si jej uživatel 

nepamatuje, může doplnit pomocí rolovacího menu. Po doplnění měsíční mzdy a 

osobního ohodnocení     v %, bude kliknutím na tlačítko výpočtu mzdy, mzda 

vypočítána i prémie vypočítána automaticky. Karta Tabulkové zobrazení skrývá 

podformulář pro orientaci v hrubých mzdách. 

 Opět i tomto formuláři je navigace i skupina voleb vytvořena pod kartami 

záznamů. 

4.2.10 Formulář ČISTÁ MZDA 

 Čístá mzda je do systému zadáváná pod jejím ID, datumu, ID zaměstance, které 

se dá opět doplnit výběrem z rolovacího menu příjmení zaměstnance. Políčko hrubá 

mzda musí odpovídat hrubé mzdě z odpovídající tabulky.  
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Obrázek 9: Formulář Čistá mzda 

 

 

Obrázek 10: Rolovací menu na kartě Základní informace 

 

 Na základě výběru druhu pracovního poměru je čistá mzda vypočítána. Výpočet 

se řídí podle pravidel, která jsou vypsána v kódu programovacího jazyku VBA. Důležité 

je neopomenout volbu prohlášení k dani. Pokud není podepsáno, nelze uplatňovat 

veškeré slevy na dani. Těmi se rozumí sleva na zdravotně postiženého jedince, studenta 

a invaliditu. Invalidita může být I. a II. stupně nebo III. stupně. Poslední údaj klíčový 

pro výpočet je množství dětí se zdravotním postižením či bez něj. Pod kartou Základní 

informace je tlačítko, pomocí kterého se vypočítá čistá mzda. Tlačítko Vypočítej hrubou 

mzdu otevře formulář HRUBÁ MZDA a k vytištění výplatní pásky slouží sestava, která 

se skrývá pod tlačítkem s ikonkou složky. 

 



 

50 
 

 

Obrázek 11: Karta Pojistné 

 

 Na kartě Pojistné je vyobrazen výpočet pojistného, který ale není povoleno 

přepisovat a doplněn je automaticky. Základem je hrubá mzda. Zdravotní pojištění 

vyplácené zaměstnancem činí 4, 5% z hrubé mzdy. Jeho sociální pojištění je 6, 5% 

z hrubé mzdy. Zdravotní a sociální pojištění složí jen jako orientační údaj, činí 9 a 25% 

z hrubé mzdy. 

 

 

Obrázek 12: Karta Slevy na dani 

 

 Karta Slevy počítá jednotlivé slevy na dani. Na základů údajů vyplněných         

na kartě Základní informace se zobrazí hodnoty všech slev a jejich součet. V roce 2011 

činí sleva na poplatníka 1970 Kč, sleva na invaliditu I. a II. stupně 210 Kč, sleva         

na invaliditu III. stupně 420 Kč, sleva na zdravotně postiženého 1345 Kč a sleva           

na studenta 335 Kč. 
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Obrázek 13: Karta Daň 

 

 Celková daň či daňový bonus je zobrazena na kartě Daň. Záloha na daň je 15% 

z hrubé mzdy, ke které se připočte sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele a 

zaokrouhlí se na stovky nahoru. Od základu se odečte součet slev a vznikne daň           

po uplatnění slev. Jestliže má zaměstnanec děti a uplatňuje na ně daňový bonus, bude 

celkový daňový bonus odečten od daně po uplatnění slev a vznikne daň po uplatnění 

slev. Pokud je tento výsledek v mínusu, je daň po uplatnění slev nulová a vznikne 

daňový bonus, který se rovná minusovému číslu daně po uplatnění slev. 

 Čistá mzda se vypočítá rozdílem mezi hrubou mzdou, sociálním a zdravotním 

pojištěním zaměstnance a celkovou daní, případně se přičte daňový bonus. 
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4.2.11 Formulář EVIDENCE ABSENCE 

 Formulář pro evidenci absence je informačního charakteru                     

pro zaměstnavatele, aby se dokázal orientovat v docházce a pracovním nasazení svých 

zaměstnanců. Důvodem, který vede k absenci, může být dovolená či nemoc.                

Po doplnění data zahájení a ukončení absence a stisknutím tlačítka pro výpočet, se 

zobrazí počet dní, kolik zaměstnanec v práci chyběl.  

 

 

Obrázek 14: Formulář Evidence absence 
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4.2.12 Formulář TELEFONNÍ ČÍSLA 

 Formulář TELEFONNÍ ČÍSLA slouží k ukládání nekonečného počtu 

telefonních čísel jednotlivých zaměstnanců. Při kliknutí na ikonu složky u popisku 

otevřít přehled telefonních čísel se zobrazí všechna telefonní čísla veškerých 

pracovníků. 

 

 

Obrázek 15: Formulář Telefonní čísla 
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4.2.13 Statistiky 

 Veškeré statistiky jsou zobrazeny pomocí grafu a tlačítka k jejich zobrazení jsou 

součástí formuláře Form1. Porovnání hrubých mezd zaměstnanců může zobrazit          

po měsících dle ID určitého pracovníka, které se možno zúžit na výběr jedinců. Graf 

průměrné hrubé mzdy uvádí průměr hrubé mzdy za období, které se dá různě nastavit. 

V grafu počtu dní absence se pod červenou barvou skrývá nemocenská, pod barvou 

modrou dovolená. Graf splnění plánu porovnává zaměstnance dle splnění plánu a data. 

 

 

Obrázek 16: Statistiky 
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4.2.14 Sestavy 

 Pro kontrolu své mzdy dostávají zaměstnanci doklad, který se jmenuje 

výplatní páska. Všechny výplatní pásky jsou evidovány v sestavě, která je vytvořena     

na základě výpočtu čisté mzdy. Sestava je vyplňována automaticky dle příslušného 

záznamu formuláře ČISTÁ MZDA. 

 

 

Obrázek 17: Výplatní páska 

 

 Sestavy telefonní čísla a jazyky zaměstnanců slouží k lepší přehlednosti a 

vyhledávání mezi záznamy.  

 

 

Obrázek 18: Sestava Jazyky 
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 Obrázek 19: Sestava Telefonní čísla 
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4.3 Zabezpečení databáze  

 Data, která budou do databáze ukládána jsou velice citlivá a přístup k nim by 

měl být ošetřen heslem či jiným způsobem zabezpečení. Před zavedením systému       

do provozu bude vytvořeno heslo, pod kterým je možno se přihlásit a zpřístupnit data. 

Celá aplikace by měla běžet na zapezpečeném účtu, ke kterému se budou moci přihlásit 

jen oprávnění zaměstnanci.  

 Předcházet by se mělo i ztrátě dat, proto databáze bude průběžně zálohována a 

aktualizována. Na ukládání systému bude vyčleněn jeden USB flash disk. Díky zálohám 

bude zabezpečena i archivace dat pro příští období. Archivní data se využijí k tvorbě 

statistik pro srovnání údajů z oblasti personalistiky s aktuálním stavem. 
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Ekonomické zhodnocení a přínos pro firmu 

 Aplikace databáze MS Access komplexně ucelí data o zaměstnancích. Záznamy 

jsou ukládány pod jejich identifikačním číslem, každý údaj je jednoduše a rychle 

dohledatelný. Evidence čisté mzdy je navázána na předchozí záznamy z tabulky hrubá 

mzda, tisk výplatní pásky podporuje příslušná sestava. Absence zaměstnanců se dá 

jednoduše sledovat v grafickém znázornění. Uživatel se v okamžiku dostane k údajům, 

jako jsou jazyky či telefonní čísla zaměstnanců, s kterými může nadále pracovat.  

 Systém zrychlí firemní procesy a ušetří pracovníky ekonomického oddělení 

složitých výpočtů mezd. Mzdové náklady bude počítat nově vytvořený program, který 

ušetří nejen čas při samotném počítání mzdy, ale zpřehlední evidenci a díky 

uspořádaným formulářům zkrátí celkové vyhledávání v tabulkách. Analýzy mezd lze 

sledovat v grafech, jejichž údaje se řadí podle data a zaměstnanců.  

 Celkově tak zvyšuje efektivitu vnitřních firemních procesů, šetří čas, který by 

byl vynaložen na dohledávání různých složek zaměstnanců. Všechny údaje a poznámky 

se nyní mohou evidovat do databáze a náklady, které by byly vynaloženy jako potřebný 

časový fond zaměstnance, mohou být zužitkovány někde jinde.    

 Společnost by měla také uvažovat o snížení nákladů skladováním údajů 

v elektronické podobě, vyhnout se tisku výplatních pásek. Ty bych doporučila evidovat 

v elektronickém formátu pdf a rozesílat zaměstnancům na e-mailové adresy. Tím by se 

výrazně zrychlila komunikace a pracovníci by si pro „výplatnice“ nemuseli docházet a 

kontrolu výplaty by měli ve svých schránkách.  

 Náklady na pořízení databáze jsou nulové. Femax, a. s. jako společnost, která 

disponuje vyspělými informačními technologiemi má zakoupenu licenci na provoz 

balíčku MS Office, kterým je MS Access součástí.  
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Závěr 

 Tato bakalářská práce se zabývá personálním informačním systémem, který je 

vytvořen jako databázová aplikace MS Access. Data se ukládají do přehledných 

formulářů, přehledy se dají vytisknout z příslušných sestav. Průběžné statistiky se 

sledují v již předvytvořených grafech. Systém je udělán „na míru“ požadavkům 

společnosti Femax, a. s. 

 Kapitola Teoretická východiska práce vysvětluje veškerou problematiku 

z pohledu teoretického zaměření. Zabývá se informačními systémy a personalistikou 

v informačních systémech. Důležitým termíny v této části jsou informace a data, která 

jsou součástí databází. V současnosti jsou databáze tvořeny na relačním datovém 

modelu, z jehož terminologie je vycházeno při vytváření samotné databázové aplikace. 

Před zavedením systému do společnosti musí být respektovány zásady a postupy         

při zavádění podnikových informačních systémů a zajištěna péče o zaměstnance.  

 Analýza problému a současné situace popisuje společnost Femax, a. s., 

s pobočkou v Hranicích na Moravě. Zprvu se zabývá jejím postavením na trhu, 

segmentem, na který se orientuje, následuje SWOT analýza, která hodnotí silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby společnosti.  Rozebrána je také organizační struktura a 

odměňování zaměstnanců.  

 V Praktickém řešení situace je podrobně vysvětleno, jak byla databázová 

aplikace vytvořena, popsány všechny tabulky, znázorněny formuláře a jejich funkce, 

které byly naprogramovány pomocí jazyka Visual Basic for Applications. Systém byl 

vytvořen v prostředí MS Access 2007. 

 Díky novému systému společnost ušetří mnoho času a tím i náklady na evidenci 

a výpočet mezd zaměstnanců. Urychlí se interní procesy, zpřehlední evidence.  

 Aplikaci je po menších úpravách možno využít i v jiných organizacích, které by 

o ni projevily zájem, případně dalším pobočkám společnosti Femax, a. s. 
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Příloha 1: VBA - Formulář Čistá mzda 

 
VERSION 1.0 CLASS 
BEGIN 
  MultiUse = -1  'True 
END 
Attribute VB_Name = "Form_Cista_mzda" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = True 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Option Compare Database 
 
'Akce p ři otev ření fromulá ře Cista_mzda - zamezení p řepis ů záznam ů 
v uvedených polí čkách 
Private Sub Form_open(cancel As Integer) 
 
On Error GoTo chyba 
Me!Superhruba_mzda.Locked = True 
Me!Superhruba_mzda.Enabled = True 
 
Me!Zaklad_pro_vypocet_pojistneho.Locked = True 
Me!Zaklad_pro_vypocet_pojistneho.Enabled = True 
 
Me!Zdrav_pojisteni_zamestnanec.Locked = True 
Me!Zdrav_pojisteni_zamestnanec.Enabled = True 
 
Me!Soc_pojisteni_zamestnanec.Locked = True 
Me!Soc_pojisteni_zamestnanec.Enabled = True 
 
Me!Zdrav_poj_zamestnavatel.Locked = True 
Me!Zdrav_poj_zamestnavatel.Enabled = True 
 
Me!Soc_poj_zamestnavatel.Locked = True 
Me!Soc_poj_zamestnavatel.Enabled = True 
 
Me!Hodnota_slevy_na_poplatnika.Locked = True 
Me!Hodnota_slevy_na_poplatnika.Enabled = True 
 
Me!Hodnota_slevy_na_invalidni_duchod.Locked = True 
Me!Hodnota_slevy_na_invalidni_duchod.Enabled = True  
 
Me!Hodnota_slevy_na_ZTPP.Locked = True 
Me!Hodnota_slevy_na_ZTPP.Enabled = True 
 
Me!Hodnota_slevy_na_dani_na_studenta.Locked = True 
Me!Hodnota_slevy_na_dani_na_studenta.Enabled = True  
 
Me!Slevy_celkem.Locked = True 
Me!Slevy_celkem.Enabled = True 
 
Me!Zaloha_na_dan.Locked = True 
Me!Zaloha_na_dan.Enabled = True 
 
Me!Dan_po_uplatneni_slev.Locked = True 



 

 
 

Me!Dan_po_uplatneni_slev.Enabled = True 
 
Me!Danove_zvyhodneni_deti.Locked = True 
Me!Danove_zvyhodneni_deti.Enabled = True 
 
Me!Dan_po_danovem_zvyhodneni_celkem.Locked = True 
Me!Dan_po_danovem_zvyhodneni_celkem.Enabled = True 
 
Me!Danovy_bonus.Locked = True 
Me!Danovy_bonus.Enabled = True 
 
Me!Cista_mzda.Locked = True 
Me!Cista_mzda.Enabled = True 
 
Me!Jmeno.Locked = True 
Me!Jmeno.Enabled = True 
 
Exit Sub 
 
chyba: 
    MsgBox Err.Number & " " & Err.Description 
     
Superhruba_mzda.Value = "" 
Zaklad_pro_vypocet_pojistneho.Value = "" 
Zdrav_pojisteni_zamestnanec.Value = "" 
Soc_pojisteni_zamestnanec.Value = "" 
Zdrav_poj_zamestnavatel.Value = "" 
Soc_poj_zamestnavatel.Value = "" 
Hodnota_slevy_na_poplatnika.Value = "" 
Hodnota_slevy_na_invalidni_duchod.Value = "" 
Hodnota_slevy_na_ZTPP.Value = "" 
Hodnota_slevy_na_dani_na_studenta.Value = "" 
Slevy_celkem.Value = "" 
Zaloha_na_dan.Value = "" 
Dan_po_uplatneni_slev.Value = "" 
Danove_zvyhodneni_deti.Value = "" 
Dan_po_danovem_zvyhodneni_celkem.Value = "" 
Danovy_bonus.Value = "" 
Cista_mzda.Value = "" 
Jmeno.Value = "" 
End Sub 
 
'Výpo čet čisté mzdy 
Private Sub vypocetCM_Click() 
Dim HrM, ZPz, SPz, ZPl, SPl, SHM, SlevaPopl, SlevaI D, SlevaZTPP, 
SlevaST, SlevaC, DpoSlevach As Long 
Dim ZalND, CM, celkemDZ, DanPoSl, DpoDZ, Bonus As L ong 
Dim PDbez, PDs As Long 
 
 HrM = HM_celkem.Value 
 
Zaklad_pro_vypocet_pojistneho.Value = HrM 
SlevaPopl = 1970 
Hodnota_slevy_na_poplatnika.Value = SlevaPopl 
 
If Druh_PP.Value = 1 Or Druh_PP.Value = 2 Or Druh_P P.Value = 3 Then 



 

 
 

 If Prohlaseni_k_dani.Value = -1 Then 
    ZPz = (Round((HrM * 0.045) + 0.49, O)) 
    SPz = (Round((HrM * 0.065) + 0.49, O)) 
    ZPl = (Round((HrM * 0.09) + 0.49, O)) 
    SPl = (Round((HrM * 0.25) + 0.49, O)) 
     
    If Druh_PP.Value = 3 Then 
     ZPz = 0 
     SPz = 0 
     ZPl = 0 
     SPl = 0 
    End If 
     
Zdrav_pojisteni_zamestnanec.Value = ZPz 
Soc_pojisteni_zamestnanec.Value = SPz 
Zdrav_poj_zamestnavatel.Value = ZPl 
Soc_poj_zamestnavatel.Value = SPl 
         
SHM = HrM + ZPl + SPl 
Superhruba_mzda.Value = SHM 
 
        ZalND = Round(((SHM + 49.9)) / 100, O) * 10 0 
        ZalND = ZalND * 0.15 
        Zaloha_na_dan.Value = ZalND 
 
 
If Sleva_na_dani_invalidita.Value = 1 Then SlevaID = 0 
If Sleva_na_dani_invalidita.Value = 2 Then SlevaID = 420 
If Sleva_na_dani_invalidita.Value = 2 Then SlevaID = 210 
 
Hodnota_slevy_na_invalidni_duchod.Value = SlevaID 
 
If Sleva_ZTPP.Value = -1 Then 
SlevaZTPP = 1345 
Else: SlevaZTPP = 0 
End If 
Hodnota_slevy_na_ZTPP.Value = SlevaZTPP 
 
If Sleva_na_dani_student.Value = -1 Then 
SlevaST = 335 
Else: SlevaST = 0 
End If 
Hodnota_slevy_na_dani_na_studenta.Value = SlevaST 
 
    SlevaC = SlevaID + SlevaZTPP + SlevaST + SlevaP opl 
    Slevy_celkem.Value = SlevaC 
 
        If Pocet_deti_bez_ZTPP.Value = "" Then 
        PDbez = 0 
        Else:  PDbez = Pocet_deti_bez_ZTPP.Value 
        End If 
 
        If Pocet_deti_ZTPP.Value = "" Then 
        PDs = 0 
        Else: Pocet_deti_ZTPP.Value = PDs 
        End If 



 

 
 

 
celkemDZ = (PDbez * 967) + (PDs * 1934) 
Danove_zvyhodneni_deti.Value = celkemDZ 
 
DanPoSl = ZalND - SlevaC 
Dan_po_uplatneni_slev.Value = DanPoSl 
 
DpoDZ = DanPoSl - celkemDZ 
 
   If DanPoSl < celkemDZ Then 
   DpoDZ = 0 
   Bonus = (DanPoSl - celkemDZ) * (-1) 
   End If 
 
    If DanPoSl < 0 Then 
    DanPoSl = 0 
    DpoDZ = 0 
    Bonus = celkemDZ 
    End If 
      
    If DanPoSl > celkemDZ Then 
    DpoDZ = DanPoSl - celkemDZ 
    Bonus = 0 
    End If 
     
   
    Dan_po_uplatneni_slev.Value = DanPoSl 
    Dan_po_danovem_zvyhodneni_celkem.Value = DpoDZ 
    Danovy_bonus.Value = Bonus 
 
CM = HrM - SPz - ZPz - DpoDZ + Bonus 
Cista_mzda.Value = CM 
End If 
End If 
 
 
If Druh_PP.Value = 1 Or Druh_PP.Value = 2 Then 
 If Prohlaseni_k_dani.Value <> -1 Then 
 
    ZPz = (Round((HrM * 0.045) + 0.49, O)) 
    Zdrav_pojisteni_zamestnanec.Value = ZPz 
    SPz = (Round((HrM * 0.065) + 0.49, O)) 
    Soc_pojisteni_zamestnanec.Value = SPz 
    ZPl = (Round((HrM * 0.09) + 0.49, O)) 
    Zdrav_poj_zamestnavatel.Value = ZPl 
    SPl = (Round((HrM * 0.25) + 0.49, O)) 
    Soc_poj_zamestnavatel.Value = SPl 
 
            SHM = HrM * 1.34 
            Superhruba_mzda.Value = SHM 
 
        ZalND = Round(((SHM + 49.9)) / 100, O) * 10 0 
        ZalND = ZalND * 0.15 
        Zaloha_na_dan.Value = ZalND 
                     
            CM = HrM - ZPz - SPz - ZalND 



 

 
 

            Cista_mzda.Value = CM 
 
    Slevy_celkem.Value = 0 
    Danove_zvyhodneni_deti = ZalND 
    Dan_po_uplatneni_slev = ZalND 
    Dan_po_danovem_zvyhodneni_celkem = ZalND 
    Danovy_bonus.Value = 0 
     
 End If 
End If 
 
  If Druh_PP.Value = 3 Then 
    If Prohlaseni_k_dani.Value <> -1 Then 
    ZPz = 0 
    Zdrav_pojisteni_zamestnanec.Value = ZPz 
    SPz = 0 
    Soc_pojisteni_zamestnanec.Value = SPz 
    ZPl = 0 
    Zdrav_poj_zamestnavatel.Value = ZPl 
    SPl = 0 
    Soc_poj_zamestnavatel.Value = SPl 
     
   ZalND = Round(((HrM + 49.9)) / 100, O) * 100 
        ZalND = ZalND * 0.15 
        Zaloha_na_dan.Value = ZalND 
         
    Slevy_celkem.Value = 0 
    Danove_zvyhodneni_deti = ZalND 
    Dan_po_uplatneni_slev = ZalND 
    Dan_po_danovem_zvyhodneni_celkem = ZalND 
    Superhruba_mzda.Value = 0 
    Danovy_bonus.Value = 0 
     
     
    CM = HrM - ZalND 
            Cista_mzda.Value = CM 
     
   End If 
 End If 
 
End Sub 
  



 

 
 

Příloha 2: VBA -  Formulář Evidence absence 

VERSION 1.0 CLASS 
BEGIN 
  MultiUse = -1  'True 
END 
Attribute VB_Name = "Form_Evidence_absence" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = True 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Option Compare Database 
 
'Výpoèet poètu dnù absence 
Private Sub Pøíkaz20_Click() 
Dim datum1 As Date 
Dim intDen1 As Integer 
Dim intMesic1 As Integer 
Dim intRok1 As Integer 
 
Dim datum2 As Date 
Dim intDen2 As Integer 
Dim intMesic2 As Integer 
Dim intRok2, DoKonceR1, DoKonceR2, celkem As Intege r 
 
datum1 = Datum_zahajeni_absence.Value 
datum2 = Datum_ukonceni_absence.Value 
 
intDen1 = Day(datum1) 
intMesic1 = Month(datum1) 
intRok1 = Year(datum1) 
 
intDen2 = Day(datum2) 
intMesic2 = Month(datum2) 
intRok2 = Year(datum2) 
 
If intMesic1 = 1 Then doKonceR = 365 - intDen1 
If intMesic1 = 2 Then doKonceR = 334 - intDen1 
If intMesic1 = 3 Then doKonceR = 306 - intDen1 
If intMesic1 = 4 Then doKonceR = 275 - intDen1 
If intMesic1 = 5 Then doKonceR = 245 - intDen1 
If intMesic1 = 6 Then doKonceR = 214 - intDen1 
If intMesic1 = 7 Then doKonceR = 184 - intDen1 
If intMesic1 = 8 Then doKonceR = 153 - intDen1 
If intMesic1 = 9 Then doKonceR = 122 - intDen1 
If intMesic1 = 10 Then doKonceR = 92 - intDen1 
If intMesic1 = 11 Then doKonceR = 61 - intDen1 
If intMesic1 = 12 Then doKonceR = 31 - intDen1 
 
If intMesic2 = 1 Then DoKonceR2 = 365 - intDen2 
If intMesic2 = 2 Then DoKonceR2 = 334 - intDen2 
If intMesic2 = 3 Then DoKonceR2 = 306 - intDen2 
If intMesic2 = 4 Then DoKonceR2 = 275 - intDen2 
If intMesic2 = 5 Then DoKonceR2 = 245 - intDen2 
If intMesic2 = 6 Then DoKonceR2 = 214 - intDen2 
If intMesic2 = 7 Then DoKonceR2 = 184 - intDen2 



 

 
 

If intMesic2 = 8 Then DoKonceR2 = 153 - intDen2 
If intMesic2 = 9 Then DoKonceR2 = 122 - intDen2 
If intMesic2 = 10 Then DoKonceR2 = 92 - intDen2 
If intMesic2 = 11 Then DoKonceR2 = 61 - intDen2 
If intMesic2 = 12 Then DoKonceR2 = 31 - intDen2 
 
celkem = doKonceR - DoKonceR2 
Pocet_dni_absence.Value = celkem 
 
If celkem < 0 Then 
varovani = MsgBox("Zkontrolujte zadání datum ů.", vbInformation) 
End If 
 
End Sub 
 
 
Příloha 3: VBA -  Formulář Hrubá mzda 
 
VERSION 1.0 CLASS 
BEGIN 
  MultiUse = -1  'True 
END 
Attribute VB_Name = "Form_Hrubá mzda" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = True 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Option Compare Database 
 
'Výpo čet hrubé mzdy 
Private Sub Vypocet_HM_Click() 
Dim Procento, Prem, HrM, plat As Long 
 
Procento = Splneni_planu_v_pr.Value 
plat = Mesicni_plat.Value 
 
Prem = plat * (Procento / 100) 
Premie.Value = Prem 
 
HrM = plat + Prem 
HM_celkem.Value = HrM 
 
End Sub 
 
Příloha 4: VBA - Formulář Zaměstnanci 

VERSION 1.0 CLASS 
BEGIN 
  MultiUse = -1  'True 
END 
Attribute VB_Name = "Form_Zamestnanci" 
Attribute VB_GlobalNameSpace = False 
Attribute VB_Creatable = True 
Attribute VB_PredeclaredId = True 
Attribute VB_Exposed = False 
Option Compare Database 



 

 
 

 
'Zamezení zn ěny záznamu po otev ření formulá ře Zamestnanci v daných 
polí čkách 
Private Sub Form_open(cancel As Integer) 
 
On Error GoTo chyba 
Me!Delka_PP.Locked = True 
Me!Delka_PP.Enabled = True 
 
Me!Text81.Locked = True 
Me!Text81.Enabled = True 
 
Me!Datum_narozeni.Locked = True 
Me!Datum_narozeni.Enabled = True 
Exit Sub 
 
chyba: 
    MsgBox Err.Number & " " & Err.Description 
     
Text81.Value = "" 
 
End Sub 
 
'Vyhledávání zam ěstnance podle p říjmení nebo ID 
Private Sub P říkaz35_Click() 
If IsNull(Text34.Value) Then 
MsgBox "Údaj musí být zadán", vbInformation, "Upozo rn ění" 
Text34.SetFocus 
ElseIf Ráme ček23.Value = 1 And Not IsNumeric(Text34.Value) Then  
MsgBox "Údaj musí být číselný", vbInformation, "Upozorn ění" 
Text34.SetFocus 
Else 
id = ID_zamestnanec 
If Rámeèek23.Value = 1 Then 
Recordset.FindFirst "ID_zamestnanec=" & Val(Text34. Value) 
End If 
If Rámeèek23.Value = 2 Then 
Recordset.FindFirst "prijmeni Like """ & Text34.Val ue & "*""" 
End If 
If Recordset.NoMatch Then 
Recordset.FindFirst "ID_zamestnanec=" & id 
MsgBox "Záznam nenalezen", vbInformation, "Upozornì ní" 
Text34.SetFocus 
End If 
End If 
End Sub 
 
 
'Výpo čet po čtu dn ů pracovního pom ěru, p řevod na roky a m ěsíce 
Private Sub P říkaz79_Click() 
 
Dim datum1 As Date 
Dim intDen1 As Integer 
Dim intMesic1 As Integer 
Dim intRok1 As Integer 
 



 

 
 

Dim datum2 As Date 
Dim intDen2 As Integer 
Dim intMesic2 As Integer 
Dim intRok2 As Integer 
 
Dim doKonceR As Integer 
Dim celkem As Integer 
Dim RozdilRoky As Integer 
Dim zacRokM As Integer 
Dim CRozdilRoky As Integer 
Dim deleni, zbytek, vysledek As Integer 
Dim delenii, zbytekk, vysledekk As String 
 
datum1 = Datum_zahajeni_PP.Value 
datum2 = Date 
 
intDen1 = Day(datum1) 
intMesic1 = Month(datum1) 
intRok1 = Year(datum1) 
 
intDen2 = Day(datum2) 
intMesic2 = Month(datum2) 
intRok2 = Year(datum2) 
 
If intMesic1 = 1 Then doKonceR = 365 - intDen1 
If intMesic1 = 2 Then doKonceR = 334 - intDen1 
If intMesic1 = 3 Then doKonceR = 306 - intDen1 
If intMesic1 = 4 Then doKonceR = 275 - intDen1 
If intMesic1 = 5 Then doKonceR = 245 - intDen1 
If intMesic1 = 6 Then doKonceR = 214 - intDen1 
If intMesic1 = 7 Then doKonceR = 184 - intDen1 
If intMesic1 = 8 Then doKonceR = 153 - intDen1 
If intMesic1 = 9 Then doKonceR = 122 - intDen1 
If intMesic1 = 10 Then doKonceR = 92 - intDen1 
If intMesic1 = 11 Then doKonceR = 61 - intDen1 
If intMesic1 = 12 Then doKonceR = 31 - intDen1 
 
If intMesic2 = 1 Then zacRokM = 0 + intDen2 
If intMesic2 = 2 Then zacRokM = 31 + intDen2 
If intMesic2 = 3 Then zacRokM = 59 + intDen2 
If intMesic2 = 4 Then zacRokM = 90 + intDen2 
If intMesic2 = 5 Then zacRokM = 120 + intDen2 
If intMesic2 = 6 Then zacRokM = 151 + intDen2 
If intMesic2 = 7 Then zacRokM = 181 + intDen2 
If intMesic2 = 8 Then zacRokM = 212 + intDen2 
If intMesic2 = 9 Then zacRokM = 243 + intDen2 
If intMesic2 = 10 Then zacRokM = 273 + intDen2 
If intMesic2 = 11 Then zacRokM = 304 + intDen2 
If intMesic2 = 12 Then zacRokM = 334 + intDen2 
 
 
RozdilRoky = intRok2 - intRok1 
 
If RozdilRoky = 0 Then CRozdilRoky = 0 
If RozdilRoky <> 0 Then CRozdilRoky = (RozdilRoky *  365) - 365 
 



 

 
 

celkem = zacRokM + doKonceR + CRozdilRoky 
Delka_PP.Value = celkem 
 
 
If celkem > 365 Then 
deleni = celkem \ 365 
zbytek = celkem Mod 365 
End If 
 
delenii = Str(deleni) 
zbytekk = Str(zbytek) 
 
If deleni < 2 Then 
   If deleni < 1 Then 
      vysledekk = delenii & "let" & zbytekk & "dní"  
   Else: vysledekk = delenii & "rok" & zbytekk & "d ní" 
   End If 
End If 
    
If deleni > 2 Then 
vysledekk = delenii & "let" & zbytekk & "dní" 
End If 
 
Text81.Value = vysledekk 
 
End Sub 
 
'Akce p ři uložení zam ěstnance - výpo čet datumu narození 
Private Sub UlozitZ_Click() 
Dim rc As String 
Dim rok, mesic, den As String 
Dim den1, mesic1 As Integer 
Dim mesic2 As String 
Dim intDen, intMesic As Integer 
Dim datum As Date 
 
rc = Rodne_cislo.Value 
 
rok = Mid(rc, 1, 2) 
mesic = Mid(rc, 3, 2) 
den = Mid(rc, 5, 2) 
 
den1 = Val(den) 
mesic1 = Val(mesic) 
 
If mesic1 > 50 Then 
mesic1 = mesic1 - 50 
Else: mesic1 = mesic1 
End If 
 
mesic2 = Str(mesic1) 
 
Datum_narozeni.Value = den & ". " & mesic2 & ". " &  "19" & rok 
 
datum = Date 
 



 

 
 

intDen = Day(datum) 
intMesic = Month(datum) 
 
 
If den1 = intDen Then 
   If mesic1 = intMesic Then 
    MsgBox "Tento zam ěstnanec má dneska narozeniny!!!" 
   End If 
End If 
 
 
If IsNull(Prijmeni.Value) Then 
MsgBox "Pøíjmení zam ěstnance musí být vypln ěno!", vbInformation, 
"Upozorn ění" 
End If 
 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


