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Abstrakt 

Práce se zabývá nasazením informačních systémů v oblasti správy nemovitostí. Rozebírá pojem 

informační systém a uvádí nástroje pro jeho vývoj. Dále je uveden krátký úvod do problematiky 

správy nemovitostí a oboru facility management. Praktická část obsahuje návrh a implementaci 

systému pro správu obytných domů. Byl kladen důraz na oprávnění jednotlivých uţivatelů a 

zabezpečení systému. Dále bylo implementováno vícejazyčné rozhraní a export do formátu PDF. 
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Abstract 

The purpose of this bachelor thesis was to analyze application of information systems in property 

management and then design and implement such system. Special attention was given to user’s roles, 

their permissions and security. The part of implemented system was also multilanguage user interface 

and export to PDF format. 
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Úvod 

Cílem této práce je prostudovat problematiku správy nemovitostí a pouţití informačních systémů 

v této oblasti.  

Správa nemovitostí je v současné době rychle se rozvíjející obor a neobejde se bez pomoci 

informačních technologií. Dnešní velké firmy mají ve svém vlastnictví obrovské mnoţství majetku, 

coţ jim přináší značné reţijní náklady na jeho správu a provoz. Aby mohly zavést opatření vedoucí ke 

sníţení těchto nákladů, potřebují znát podrobnou a aktuální evidenci jeho stavu. Dosáhnout toho by 

bylo velmi sloţité bez pomoci výpočetní techniky, proto se pro správu nemovitostí často nasazují 

právě informační systémy. Výhody těchto systémů ocení také menší firmy zabývající se správou 

obytných budov. 

Praktickou část této práce tvoří návrh a následná implementace informačního systému pro 

správu budov. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola popisuje obecnou problematiku informačních 

systémů.  

Druhá kapitola se zabývá moţnostmi jejich tvorby a nástroji vyuţívaných v této oblasti. 

Rozebírá pouţití jazyků HTML, XHTML, JavaScript, PHP a kaskádových stylů CSS. Dále pak 

přístup k databázovému serveru MYSQL v rámci jazyku PHP pomocí dotazů SQL.  

Ve třetí kapitole je rozebrána problematika správy nemovitostí. Jsou vysvětleny základní 

problémy v oblasti a jejich řešení. Uvedeny jsou také jiţ existující systémy dostupné na českém trhu.  

Čtvrtou kapitolou začíná praktická část práce. Jsou vymezeny funkce systému a je znázorněn 

jeho návrh za pouţití diagramů modelovacího jazyka UML.  

Pátá kapitola obsahuje popis implementace. Poukazuje na stěţejní problémy a jejich řešení. 

V závěru jsou zmíněna moţná vylepšení a rozšíření implementovaného systému. 
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1 Informační systémy 

Tématem této práce je tvorba informačního systému. Proto se první kapitola snaţí vysvětlit, co pojem 

informační systém představuje a jaké druhy takových systémů jsou známy. Dále je uveden a 

vysvětlen nejčastější model informačního systému. 

1.1 Informační systém 

Pro definici pojmu informační systém je třeba nejprve vysvětlit pojmy data a informace. Data jsou 

jakákoli vyjádření (reprezentace) skutečností schopná přenosu, uchování, interpretace či zpracování. 

Informace jsou data, kterým je přidělena sémantika (význam). Informační systém je otevřený systém, 

jehoţ nosič pouţívá konceptuální zdroje, konkrétně informace. Slovo otevřený v této definici 

znamená, ţe systém komunikuje s okolním světem prostřednictvím vstupního a výstupního rozhraní.  

 

procesy
vstup výstup

data - stav

 

Obrázek 1 - schéma informačního systému [1] 

 

Informační systém tedy modeluje určitý reálný systém. Nakládá s nehmotnými zdroji 

(informacemi), nad kterými provádí transformace. Obr. 1 znázorňuje obecné schéma informačního 

systému. Na jedné straně do něj data vstupují, dále jsou zpracována procesy a následně systém 

opouštějí. Navíc je zde zpětná vazba, která reprezentuje stav systému. Z čehoţ vyplývá, ţe výstup 

není závislý jen na vstupech, ale také na stavu systému [1]. 

Informační systém můţe být plně automatizovaný (řízený počítačem) nebo vedený v papírové 

podobě. V této práci se budeme dále zabývat jen počítačovými informačními systémy. Úspěšný 

informační systém by měl být uţivatelsky přívětivý, srozumitelný a především bezpečný. 

Informační systémy našly vyuţití v celé řadě odvětví (správa majetku, účetnictví, bankovnictví, 

geografie atd.). Nejvýznamnější zastoupení mají informační systémy v ekonomické oblasti.     
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1.2 Realizace informačních systémů 

Nejčastější model informačních systémů je tvořen databázovým systémem, na kterém jsou uloţena 

veškerá data, webovým serverem, který zprostředkovává komunikaci mezi klientem a databází a na 

straně klienta webovým prohlíţečem. Vzniká tak tzv. webová databáze, jejíţ architekturu zobrazuje 

obr. 2 Skládá se ze šesti kroků [2].  

 

1. Uţivatelův prohlíţeč odešle HTTP (Hypertext Transfer Protocol) poţadavek na 

webovou stránku. 

2. Webový server obdrţí poţadavek a předá ho skriptu (např. PHP) ke zpracování. 

3. Interpret skriptu začne skript zpracovávat. Uvnitř skriptu je příkaz pro připojení 

k databázi a vykonání dotazu. Interpret otevře spojení s databázovým serverem a 

odešlé příslušný poţadavek. 

4. Databázový server přijme dotaz a zpracuje ho. Výsledek pošle zpět do probíhajícího 

skriptu. 

5. Interpret dokončí běţící skript a vrátí výsledný HTML kód webovému serveru. 

6. Webový server odešle HTML stránku do prohlíţeče. 

 

Internetový 

prohlížeč
Webový server Skript (PHP) Databázový server

 

Obrázek 2 – architektura webové databáze [2] 

 

Mezi nejznámější databázové systémy patří MS SQL server, systémy ORACLE a volně 

dostupný systém MYSQL. K webovým serverům patří např. MS Internet Information Services (IIS) 

nebo Apache. Pro psaní skriptů na webovém serveru se vyuţívají technologie ASP (v případě MS 

IIS) nebo jazyk PHP (na serverech Apache). Nejrozšířenější webové prohlíţeče jsou MS Internet 

Explorer, Mozilla Firefox nebo Opera.  

 

2 Nástroje pro tvorbu informačních 

systémů 

Druhá kapitola popisuje proces vytváření informačního systému. Jsou zde zmíněny a stručně 

představeny programovací jazyky UML, HTML, XHTML, PHP, SQL, JavaScript, CSS a databázový 

systém MYSQL.  
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2.1 Proces vývoje informačního systému, životní 

cyklus 

Ţivotní cyklus informačního systému můţeme, stejně jako u jiných softwarových projektů, rozdělit 

do pěti fází [3]. 

1. Specifikace poţadavků. Zde se provádí transformace neformálních poţadavků od uţivatele 

do strukturovaného popisu, studie vhodnosti a analýzy rizik.  

2. Architektonický a podrobný návrh. Tato část obsahuje ujasnění koncepce systému, 

dekompozici systému, definování vztahů mezi jeho částmi, specifikace funkcionality a 

ohraničení podsystémů. Dále pak podrobnou specifikaci softwarových součástí, specifikaci 

algoritmů, rozhraní a poţadavků na lidské zdroje.  

3. Implementace. Tato fáze zahrnuje programovou realizaci součástí, vypracování 

dokumentace a testování implementovaných součástí. 

4. Integrace (např. do stávajícího SW) a testování. Zde dochází k zapojení podsystémů do 

celého systému a testování systému jako celku. 

5. Provoz a údrţba. V poslední fázi se řeší problémy s nasazením softwaru, opravy, 

rozšiřování a přizpůsobování se změnám v okolí. 

 

2.2 UML 

Jazyk UML (Unified Modeling Language) je univerzální jazyk pro vizuální modelování systémů. 

Nejčastěji je pouţíván pro modelování objektově orientovaných softwarových systémů, má ale 

mnohem širší vyuţití. Je navrţen tak, aby jej mohly implementovat všechny nástroje CASE 

(Compuer-aided Software Engeneering). Diagramy vytvořené v jazyku UML jsou také velmi dobře 

srozumitelné lidem.  

Jazyk UML je sestaven ze tří základních stavebních bloků. Jsou to předměty (samotné 

elementy modelu), vztahy (pojítka mezi předměty) a diagramy (pohledy na modely UML).  

Celkem existuje devět různých typů diagramů UML a lze je rozdělit do dvou skupin podle 

toho, zda modelují statickou nebo dynamickou strukturu systému. Mezi diagramy znázorňující 

statický model patří diagram tříd, diagram komponent a diagram nasazení. Dynamickou strukturu 

modelují objektový model, diagram případů uţití, diagram posloupnosti, diagram spolupráce, stavový 

diagram a diagram aktivit [4]. 
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2.3 HTML, XHTML, CSS 

Zkratka HTML znamená Hypertext Markup Language, tedy značkovací jazyk pro hypertext. HTML 

je jedním z jazyků pro vytváření webových stránek. Předchůdcem tohoto jazyka je univerzální 

značkovací jazyk SGML (Standart Generalized Markup Language). Jazyk HTML se od něj liší 

především tím, ţe přiřazuje značkám sémantiku [5]. 

Od svého vzniku v roce 1990 prošel jazyk HTML značným vývojem. Poslední verze má 

označení 4.01 a byla vydána 24. prosince 1999. Dále se jiţ nevyvíjí. HTML byl nahrazen standardem 

XHTML, který na něj navazuje. 

Jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – rozšířitelný značkovací jazyk pro 

hypertext). Na rozdíl od HTML je XHTML navrţen tak, aby vyhovoval podmínkám standardu XML 

(Extensible Markup Language). Přitom je ale zachována zpětná kompatibilita. V současné době je 

k dispozici XHTML verze 1.1. Verze 2.0 je ve stádiu vývoje. 

 

 

Obrázek 3 – ukázka dokumentu XHTML 

 

Na obr. 3 je ukázka dokumentu napsaném v jazyku XHTML. Na prvním řádku je zadán typ 

XML dokumentu. Další řádek udává typ XHTML dokumentu. Mezi značkami <html> a </html> se 

nachází samotný dokument. Hlavička je ohraničena značkami <head></head> a můţe obsahovat 

značky meta, které nesou informace o dokumentu (např. pouţitou znakovou sadu), dále title (titulek 

stránky), link, style, script a další. Obsah hlavičky se v prohlíţeči nezobrazí. Druhou částí dokumentu 

je prvek <body> (tělo dokumentu). V těle dokumentu se pouţívají HTML prvky, které je moţno do 

sebe podle daných pravidel zanořovat. Tělo tvoří veškerý zobrazovaný obsah stránky. 

Vzhled dokumentu HTML je moţné ovlivnit např. atributy jednotlivých prvků. Mnohem 

vhodnější je ale pouţít CSS (Cascading Style Sheets – kaskádové styly). Hlavní předností CSS je to, 
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ţe odděluje vzhled dokumentu od jeho struktury a obsahu. Mezi další výhody patří široká škála 

formátovacích moţností, konzistentnost v rámci celého webu, kratší doba načítání stránky a snadnost 

úprav (bez CSS se musí editovat všechny soubory HTML, ve kterých se vyskytuje upravovaný 

prvek). Kaskádové styly mohou být uloţeny přímo v souboru HTML (v hlavičce dokumentu nebo 

hned u formátovaného prvku v atributu style) anebo častěji v samostatném souboru s příponou *.css, 

který se do dokumentu následně přilinkuje v tagu <link>.  

Soubor stylu pak obsahuje pravidla pro jednotlivé HTML elementy, která určují jejich vzhled. 

Dále je moţné definovat vlastní třídy, na které lze aplikovat pravidla, a do těch pak přiřazovat prvky 

HTML atributem class. Na obr. 4 je ukázka syntaxe CSS a obr. 5 ukazuje přiřazení prvku do třídy. 

 

  

Obrázek 4 – ukázka syntaxe CSS 

 

 

Obrázek 5 – nastavení atributu class u prvku HTML 

2.4 JavaScript 

JavaScript je interpretovaný programovací jazyk se základní objektově orientovanou koncepcí [6]. 

Byl vyvinut firmou Netscape pro pouţití na WWW stránkách. Programy napsané v jazyku JavaSrcipt 

jsou interpretovány na počítači klienta a jsou nezávislé na jeho platformě. Syntaxe jazyka vychází 

z jazyků C, C++ a Java. Skript se v dokumentu HTML nachází mezi značkami <script> a </script>  

a nebo můţe být načten z externího souboru (zpravidla s příponou *.js).  

Nejčastěji se  JavaScript vyuţívá pro reakci na události, ověřování vstupních dat ve formuláři, 

změnu vzhledu a obsahu stránky, práci s cookies a v dalších případech [7].  
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2.5 PHP 

Zkratka PHP pochází původně z anglického Personal Home Page. Dnes se interpretuje jako PHP 

hypertext preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, nejčastěji vyuţívaný pro psaní 

dynamických webových stránek. Výhodou je, ţe příkazy jazyka PHP se mohou zapisovat přímo do 

struktury dokumentů v jazycích HTML, XHTML či WML (Wireless Markup Language). Jazyk PHP 

lze také pouţit i pro tvorbu konzolových aplikací. V případě psaní skriptů přímo do dokumentu 

v jazyce HTML je kód PHP od kódu HTML oddělen dvojicemi znaků <? a ?>. Ukázka příkazů PHP 

v HTML je na obr. 6. 

 

Obrázek 6 – ukázka kódu PHP v HTML 

 

PHP skripty jsou prováděny na straně serveru a k uţivateli putuje aţ výsledný dokument např. 

v jazyku HTML. PHP je nezávislý na platformě. Nejznámějším webovým serverem, který PHP 

podporuje je Apache.  

Syntaxe jazyka vychází z programovacích jazyků Perl, C, Pascal a Java. V současné době je 

dostupná verze 5, která rozvíjí zejména moţnosti objektově orientovaného programování.   

Jazyk PHP je často vyuţíván ve spolupráci s databázovým serverem. Především s MYSQL 

nebo PostrgeSQL, ale je moţné pouţít i jiné [2]. 

2.6 SQL  

Zkratka SQL značí Structured Query Language. SQL je deklarativní programovací jazyk pro práci 

s databází. Zahrnuje nástroje pro tvorbu tabulek a databází, a dále nástroje pro manipulaci s daty 

(vkládání dat, aktualizace, mazání a vyhledávání).  

Počátky jazyka spadají do 70. a 80. let. První standard, označován jako SQL 86, byl přijat 

v roce 1986. V roce 1992 vyšla nová, opravená verze SQL 92, která se v relačních databázích pouţívá 

dodnes. 

SQL se skládá z několika částí. První je jazyk DDL (Data Definition Language). Jedná se o 

jazyk pro vytváření databázových schémat a katalogů. Druhá definuje způsob ukládání tabulek a 

nazývá se SDL (Storage Definition Language). Třetí část je určena návrhářům a správcům. Je to jazyk 

VDL (View Definition Language), který umoţňuje vytváření pohledů. Poslední část tvoří jazyk DML 

(Data Manipulation Language), který obsahuje příkazy INSERT, UPDATE, DELETE a SELECT. 

S jazykem DML pracují nejvíce koncoví uţivatelé a programátoři databázových aplikací [8].   
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2.7 MYSQL  

MYSQL je databázový systém vyvinutý švédskou firmou MYSQL AB. Je dostupný pod komerční 

placenou licencí, ale také pod bezplatnou GPL licencí. Zejména díky volné dostupnosti se stal velmi 

oblíbeným a rychle se rozšířil. MYSQL je multiplatformní, lze jej pouţívat na operačních systémech 

Linux, MS Windows i jiných. Komunikace se serverem probíhá pomocí jazyka SQL [9].  

MYSQL je optimalizován především na rychlost. To si ale vyţádalo některá zjednodušení. Aţ 

do příchodu verze 5.0 nebylo například moţné pouţít pohledy, triggery (automatické události 

vyvolané definovanou akcí nad tabulkou) ani uloţené procedury. 

Nejčastěji se MYSQL databáze pouţívá ve spojení s webovým serverem. Vzniká tím tzv. 

webová databáze. Architektura webové databáze je znázorněna na obr. 2 v kapitole 1.2.  

 

3 Správa nemovitostí 

V této kapitole je rozebrána problematika správy nemovitostí. Je vysvětlen pojem facility 

management a jeho vznik. Dále jsou uvedeny základní oblasti správy nemovitostí a činnosti, které 

s nimi souvisí.  

3.1 Pojem správa nemovitostí 

Správa nemovitostí je součástí mladého a rychle se rozvíjejícího odvětví nazývaného facility 

managment. Pro tento pojem v současné době neexistuje jednotná definice. CEN (Evropská komise 

pro standardizaci) ho definuje jako integraci procesů v organizaci pro správu a vývoj sluţeb, které 

podporují a zdokonalují účinnost jejích aktivit. Podle BSI (British Standards Institution) je to 

integrace aktivit různých odvětví z prostředí nemovitostí a správa jejich dopadů na člověka a 

pracoviště.  V obchodní sféře se pod pojmem facility management rozumí správa budov a sluţeb. 

Vznik oboru facility management lze datovat do sedmdesátých let minulého století v USA. 

První krok k formování specializovanější společnosti byla konference na téma „Facility Influence on 

Productivity“, která se konala v roce 1978 v Ann Arbor, stát Michigan, USA. Na této konferenci se 

setkali budoucí zakladatelé organizace IFMA (International Facility Management Association), kteří 

nejprve v květnu roku 1980 zaloţili organizaci NFMA (National Facility Management Association), 

z níţ se po konferenci v roce 1981 vyvinula IFMA. Dnes má IFMA po celém světě včetně České 

republiky přes 20 000 členů.  

Hlavním cílem tohoto oboru je sníţení reţijních a provozních nákladů firem, aniţ by byla  

ohroţena její primární činnost [10]. Velké podniky mají ve své správě obrovské mnoţství majetku a 

to je stojí nemalé peníze. Jednou z nejefektivnějších cest ke sníţení těchto nákladů je nasazení 
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informačního systému, který usnadňuje jejich podrobné sledování a umoţňuje navrhnout opatření 

vedoucí k jejich minimalizaci.  

Za výhradní činnost facility managementu je často povaţována právě správa a zajištění 

provozu v nemovitostech.  

3.2 Oblasti správy nemovitostí 

Činnosti související se správou nemovitostí můţeme rozdělit do tří základních skupin. První jsou tzv. 

hard servisy. Ty zahrnují činnosti, které zajišťují bezporuchový chod stavebních objektů a jejich 

technologií. Často probíhají skrytě, někde v pozadí budov (ve sklepě, strojovně či na střeše).  Druhou 

skupinu tvoří tzv. soft servisy. Jsou to činnosti, se kterými se nájemník budovy kaţdodenně setkává. 

Mnohdy jsou označovány jako „sluţby“. Jde např. o ostrahu, úklid, stravování, dopravu atd. Třetí 

skupinu tvoří administrativní servisy, kam patří např. účetnictví, daňová evidence, finanční a právní 

servis, agenda nájmů či správa vyuţití prostor.    

Další oblast správy nemovitostí je vedení pasportu. Pasportem se rozumí technickoekonomická 

dokumentace o skutečném stavu jednotlivých domů, bytů, nebytových prostor a ostatních prostředků  

[10].  

3.3 Existující informační systémy pro správu 

nemovitostí 

Na českém trhu jiţ existuje několik informačních systémů určených pro správu nemovitostí. Jedním 

z hlavních představitelů je software FaMa – Facility Manager od firmy Tesco SW. Mezi další pak 

patří např. Building manager od firmy IC Software nebo systém Tefam vyvinutý firmou TietoEnator. 

 

4 Návrh  

Tato kapitola se zabývá poţadavky kladenými na vytvářený systém, specifikací jeho funkcí a 

samotným návrhem aplikace. Pro vyjádření struktury návrhu jsou pouţity diagramy UML, viz. 

kapitola 2.2.  

4.1 Vymezení funkcí systému 

Vytvářený informační systém je určen pro firmy, které se zabývají správou nemovitostí, konkrétně 

obytných nájemních budov.  
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V systému jsou evidovány budovy. Kaţdá budova se skládá z několika jednotek a jednotka  

z místností. Dále jsou v systému nájemníci, kteří si mohou pronajímat jednu či více jednotek. Je také 

moţné, aby více nájemníků sdílelo jednu jednotku. V takovém případě se nájemné rovnoměrně 

rozdělí mezi všechny nájemníky v jednotce. Kromě nájemného platí nájemníci i za sluţby (elektřina, 

plyn, úklid společných prostor, výtah atd.). Ty jsou nabízeny buď v celé budově, nebo jen v konkrétní 

jednotce (např. výtah bude účtován jen nájemníkům v jednotkách do 4 patra apod.). Sluţby jsou 

placeny paušálně, ale jsou splatné v různých intervalech. Např. za elektřinu se platí měsíčně, ale za 

úklid společných prostor čtvrtletně. Systém automaticky generuje kaţdý měsíc vyúčtování, které bude 

zahrnovat jak nájem, tak poplatky za sluţby. Informace o pronájmech a vyúčtováních musí být 

v systému archivované a zpětně dohledatelné.  

Do systému mají přístup správci budov, nájemníci a administrátor systému. Administrátor do 

systému vkládá nebo z něj odebírá budovy, jednotky a místnosti a také spravuje uţivatelské účty. 

Navíc můţe měnit nastavení systému (např. den vyúčtování). Jednotlivým budovám také přiřazuje 

jejich správce. Správce budovy můţe pronajímat jednotky v budovách, jejichţ je správcem, dále 

ukončovat pronájmy, přidávat nájemníky a spravovat vyúčtování tzn. nastavovat, zda nájemník dané 

vyúčtování jiţ zaplatil. Nájemník vidí po přihlášení své pronájmy a vyúčtování. Jednotlivá 

vyúčtování je moţné zobrazit ve formátu PDF, který je vhodný pro tisk. Nepřihlášený uţivatel můţe 

prohlíţet budovy v systému. Dále by uţivatelé měli mít moţnost zasílat jiným uţivatelům zprávy 

v rámci systému (např. nahlášení závady správci budovy nebo informace o výpadku dodávky teplé 

vody nájemníkům). Navíc by měl systém mít vícejazyčné rozhraní (české a anglické). 

4.2 Návrh řešení 

Návrh systému je vyjádřen pomocí diagramů jazyka UML. Dynamická struktura je zachycena na 

diagramu případů uţití a statickou strukturu popisuje ER diagram. 

4.2.1 Dynamická struktura 

Z výše uvedených poţadavků vyplývá, ţe uţivatel systému můţe zastávat jednu ze čtyř rolí 

(nepřihlášený uţivatel, nájemník, správce budovy a administrátor systému). Operace, které mohou 

uţivatelé v daných rolích se systémem provádět, znázorňuje UML diagram případů uţití (use case 

diagram) na obr. 7 a 8.  

Na prvním diagramu (obr. 7) jsou zobrazeni uţivatelé v roli nájemníka a správce budovy. 

Nájemník má moţnost prohlíţet své pronájmy a vyúčtování a měnit osobní údaje. Správce budovy 

přidává nájemníka, pronajímá jednotky, ukončuje pronájmy, spravuje a tiskne vyúčtování. Druhý 

diagram (obr. 8) znázorňuje role administrátora, nepřihlášeného uţivatele a času. Administrátor 

přidává a odebírá budovy, uţivatele a mění systémová nastavení. Nájemník, správce i administrátor 
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mohou také posílat a číst zprávy. Na obr. 8 dále vystupuje v samostatné roli čas, který automaticky 

pravidelně generuje vyúčtování. 

Nájemník A

Správce budovy A

Změnit osobní údaje

Prohlížet pronájmy Prohlížet vyúčtování

Psát zprávyČíst zprávy

Přidat nájemníka

Pronajmout jednotku

Ukončit pronájem

Tisk vyúčtování
Spravovat vyúčtování

System

 

Obrázek 7 – diagram případů uţití (nájemník, správce budovy) 

 

Nepřihlášený uživatel

Prohlížet nabízené budovy

Administrátor A

Přidat budovu Odebrat budovu

Přidat uživatele

Odebrat uživatele

Čas T

Generovat vyúčtování

System

Měnit nastavení

Napsat zprávu

Čist zprávy

  

Obrázek 8 – diagram případů uţití (administrátor, nepřihlášený uţivatel a čas) 
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4.2.2 Statická struktura 

Statická struktura je zachycena na ER diagramu na obr. 9. Hlavní komponenty ER diagramu jsou 

entita (entity) a vztah (relationship).  

Z diagramu je zřejmé, ţe v systému budou uchovávány informace o budovách. Ke kaţdé 

budově připadá 0 aţ n jednotek a jednotka můţe mít 0 aţ n místností. Entita budova má několik 

atributů. První je ID (identifikační číslo), které ji jednoznačně určuje, další je typ, popis, adresa, 

fotografie a atribut aktivní. Neaktivní budovy v systému zůstávají z důvodu zachování informací o 

pronájmech a vyúčtováních. Entita Jednotka má opět první atribut ID, ale jednoznačně je určena 

dvojicí ID budovy, ve které se nachází, a vlastním ID. Dalšími atributy jsou typ, podlaží, nájemné, 

popis, fotografie a aktivní. Místnost identifikuje ID budovy, ID jednotky a její vlastní ID. Mezi 

vlastnosti místnosti patří výměra, typ, popis a fotografie. 

Dále jsou v systému evidováni uţivatelé. Uţivatel je identifikován loginem (přihlašovacím 

jménem). Jeho atributy jsou jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, skupina (admin, správce, 

nájemník), fotografie a stav (neaktivní uţivatel se nemůţe přihlásit do systému). Je také vidět vztah 

říkající, ţe uţivatel můţe spravovat 0 aţ n budov.  

V systému také figurují sluţby. Kaţdá sluţba je určena svým ID. Atributy sluţby jsou její 

název, cena a interval platby (měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně). Sluţba můţe být dostupná 

v 0 aţ n jednotkách. 

Jedním z poţadavků na systém bylo, aby evidoval pronájmy, a to i zpětně. Proto na ER 

diagramu vystupuje entita pronájem, která je jednoznačně určena svým ID a váţe se na jednotku. 

Atributy pronájmu jsou datum zahájení pronájmu, datum ukončení, nájemné a počet osob. 

K pronájmu jednotky můţe být přiřazeno ještě 0 aţ n pronájmů sluţeb.  

Další entitou je vyúčtování. To se váţe k danému pronájmu a je identifikováno pomocí ID 

pronájmu a vlastního ID. Entita vyúčtování má atributy začátek a konec období, za které se účtuje, 

datum vystavení, datum splatnosti a datum zaplacení. Ke kaţdému vyúčtování patří 1 aţ n poloţek 

vyúčtování. Poloţka obsahuje název a cenu. 

Entita zpráva je určena svým ID. Obsahuje text zprávy, datum a čas jejího vytvoření. Uţivatel 

můţe napsat 0 aţ n zpráv. Také se zaznamenává, zda uţivatel zprávu přečetl. Tato informace bude 

vyuţita k tomu, aby se uţivateli nezobrazovaly jiţ přečtené zprávy. 
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Obrázek 9 – ER diagram 

4.2.3 Návrh tabulek  

Dalším krokem je převedení ER diagramu (obr. 9) do tabulek relační databáze. Jednotlivé entity jsou 

reprezentovány tabulkami. Vztahy mezi entitami představují cizí klíče v případě vztahu 1 - n nebo 

samostatnou tabulkou v případě vztahu s kardinalitou n – n.  

Na obr. 10 je znázorněn návrh tabulek databáze. Značkou PK jsou označeny primární klíče. FK 

označuje cizí klíče.  
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Nejprve se podívejme na reprezentaci budov, jednotek a místností. Jsou to tabulky na spodní 

části obr. 10. Tabulka Budova má jednoznačně identifikující ID. Adresa budovy je rozdělena do 

několika samostatných sloupců tabulky (ulice, číslo popisné, číslo orientační, město a PSČ).  Tabulka 

Jednotka má sloţený klíč skládající se z ID budovy (cizí klíč) a ID jednotky. U místnosti je tomu 

obdobně. Typy objektů (budov, jednotek nebo místností) jsou uloţeny ve zvláštní tabulce Typ a 

v záznamu objektu jsou reprezentovány cizím klíčem. Sloupec druh v tabulce Typ udává, zda se jedná 

o typ budovy, jednotky nebo místnosti. Z důvodu potřeby vícejazyčného rozhraní je zde ještě tabulka 

JazykTyp, která obsahuje název daného typu v poţadovaném jazyku. Podrobněji se vícejazyčnému 

rozhraní věnuje kapitola 5.3. 

Sluţby reprezentuje tabulka Sluzba. Dostupnost sluţby je vztah s kardinalitou n – n (v jednotce 

můţe být dostupných 0 aţ n sluţeb a daná sluţba můţe být dostupná v 0 aţ n jednotkách), proto je 

modelován samostatnou tabulkou DostupnostSluzby. Opět je zde tabulka JazykSluzba obsahující 

názvy sluţeb ve všech jazycích.  

V tabulce Uzivatel jsou uloţena data o uţivatelských účtech. Uţivatel je jednoznačně určen 

svým loginem. Následuje jeho heslo, jméno, příjmení, adresa (opět rozdělená do několika sloupců), 

dvě telefonní čísla, email, firma, IČ, DIČ, skupina, do které patří, a stav, který udává, zda je 

uţivatelský účet aktivní. Neaktivní uţivatel se nemůţe přihlásit do systému, ale informace o něm 

zůstávají.  

Tabulka Pronajem obsahuje informace o pronájmech (login nájemníka, pronajatou jednotku, 

zahájení a ukončení pronájmu a počet osob). Tyto informace v systému musí zůstat i po skončení 

pronájmu. Pronájem sluţeb je reprezentován tabulkou PronajemSluzby, jejíţ sloupce tvoří ID 

pronájmu, ID sluţby, cena, za kterou je sluţba pronajata a začátek a konec jejího vyuţívání.  

 Systém kaţdý měsíc automaticky generuje vyúčtování, která se ukládají do tabulek Vyuctovani 

a VyuctovaniPolozka. Kaţdé vyúčtování je určeno pronájmem, ke kterému se vztahuje, a svým ID. 

Dále obsahuje informace o období, za které se účtuje, datum vystavení, splatnosti a zaplacení. 

Jednotlivé poloţky vyúčtování pak budou uloţeny v tabulce VyuctovaniPolozka, která udává název a 

cenu poloţky. 

Tabulka Zprava obsahuje ID zprávy, login odesílatele, typ příjemce (skupina nebo konkrétní 

uţivatel), příjemce (buď název skupiny, nebo login uţivatele), datum a čas napsání zprávy a samotný 

text zprávy. Informace o tom, zda uţivatel danou zprávu jiţ přečetl je uloţena v samostatné tabulce 

PrecteneZpravy. 

Tabulka Nastaveni obsahuje nastavení systému. Je tvořena dvěma sloupci. První je název 

nastavení a druhý jeho hodnota. Pro uchování podrobnějšího popisu nastavení ve všech jazycích 

slouţí tabulka JazykNastaveni. 

Dále je v systému tabulka JazykHlasky, která obsahuje chybová a jiná hlášení. Jednotlivé 

záznamy jsou identifikovány svým názvem a zkratkou jazyka. 
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Tabulka Pomocna slouţí k uchování stavových informací systému (např. datum posledního 

vyúčtování).  
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Obrázek 10 – návrh tabulek relační databáze 
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5 Implementace 

V této kapitole jsou zmíněny nástroje pouţité pro implementaci systému. Dále jsou vysvětleny hlavní 

problémy při realizaci projektu a je zmíněno jejich řešení. Je popsáno rozloţení stránek, 

implementace vícejazyčného rozhraní, řešení přihlašování uţivatelů a zabezpečení stránek, dále 

přidávání nových objektů do systému, dostupnost sluţeb, odstranění a deaktivace, vyhledávání a 

filtrování, nastavení systému, zasílaní zpráv v rámci systému, generování a uchovávání vyúčtování a 

export do formátu PDF. 

5.1 Nástroje použité pro implementaci 

K realizaci projektu byl pouţit databázový server MYSQL 4.0.27 a server Apache 1.3.31 s modulem 

PHP ve verzi 5.2.0. Oba servery běţí na serveru eva.fit.vutbr.cz. Databáze byla vytvořena a 

upravována pomocí nástroje PHPMyAdmin 2.5.5. Všechny webové stránky odpovídají standardu 

XHTML 1.1 a jsou v kódování ISO 8859-2. Vzhled stránek je upraven pomocí kaskádových stylů 

CSS 2. Dále byla poţita knihovna FPDF ve verzi 1.53. Klientská část aplikace je optimalizována pro 

internetové prohlíţeče MS Internet Explorer 7.0 a Mozilla Firefox 2.0. 

5.2 Rozložení stránek 

Prvním krokem bylo navrhnout rozloţení stránek, tj. jak bude vypadat hlavní stránka, jak bude 

fungovat navigace v systému a jaká bude adresářová struktura.  

Schéma adresářové struktury systému je zobrazeno na obr. 11. V kořenovém adresáři se 

nachází soubor index.php, který se zpracovává jako první. Dále obsahuje skripty, které jsou společné 

všem uţivatelům a soubor funkce.php. Kromě souborů jsou v kořenovém adresáři i další podadresáře. 

Adresáře admin, najemnik a spravce obsahují PHP skripty dostupné jen přihlášeným uţivatelům dané 

skupiny. V adresáři nereg jsou stránky dostupné nepřihlášeným uţivatelům. V adresáři fpdf jsou 

soubory knihovny FPDF. Sloţka vyuctovani slouţí pro uloţení souborů vyúčtování ve formátu PDF. 

Veškeré obrázky jsou uloţeny v adresáři images, který dále zahrnuje podadresáře buildings, rooms, 

units a users pro uchování fotografií objektů resp. uţivatelů. V podadresáři smilies se nachází obrázky 

ve formátu GIF, které mohou být vloţený do zpráv v systému. Dále jsou v kořenovém adresáři sloţky 

nazvané zkratkou jazyka (cz, en), ve kterých jsou stránky v příslušné jazykové verzi (více v kapitole 

5.3). 
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 Obrázek 11 – adresářová struktura 

 

Po zadání adresy systému do prohlíţeče se automaticky první zpracuje soubor index.php. Ten 

definuje samotné rozloţení webové stránky, které je tvořeno tabulkou. Na začátku skriptu index.php 

se nastaví oprávnění pro nově vytvářené dokumenty příkazem umask(), poté se spustí session 

příkazem session_start(). Session slouţí k uchování informací o klientovi na straně serveru. Dále jsou 

vloţený skripty connect.php, pro připojení k databázi, nastaveni.php, pro načtení systémových 

nastavení a skript funkce.php obsahující pomocné PHP funkce. Následuje zavolání funkcí 

smazDocasne(), pro odstranění dočasných souborů, smazStareZpravy(), pro odstranění starých zpráv 

a vyuctovani(), která, pokud je třeba, generuje vyúčtování. V další části je do hlavní stránky načten 

skript menu.php zobrazující menu a obsah.php, který načte a zobrazí příslušnou stránku. 

Navigace na stránkách je provedena pomocí menu v levé části stránky. Obsah menu je závislý 

na tom, zda je uţivatel přihlášen a v jaké je skupině. Menu se skládá z odkazů ve tvaru 

index.php?page=xxx, kde hodnota parametru page představuje poţadovanou stránku. Tento parametr 

je zpracován v rámci skriptu obsah.php a pokud je daná stránka nalezena a uţivatel má příslušná 

oprávnění, zobrazí se. V opačném případě se vypíše příslušné chybové hlášení.  

  

5.3 Vícejazyčné rozhraní 

Jedním z hlavních poţadavků na systém bylo implementovat vícejazyčné rozhraní. Toho lze 

dosáhnout několika způsoby. V případě této práce bylo snahou oddělit programový kód od 

zobrazovaného výstupu. Proto se vţdy nejprve načte část skriptu, která obsahuje databázové dotazy a 

jiné příkazy PHP. Jelikoţ se tato část uţivateli nezobrazuje, je pro všechny jazyky společná. Nachází 

se buď v kořenové sloţce nebo ve sloţkách admin, najemnik, spravce a nereg. Druhá část obsahující 

kód HTML, který se na stránce objeví, se načte z příslušné sloţky pro daný jazyk (obr. 11). Navíc 

bylo třeba vyřešit problém s chybovými a jinými zprávami, které se mohou objevit v první společné 
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části. To bylo vyřešeno uloţením těchto zpráv do tabulky JazykHlasky pro kaţdý jazyk.  V souboru 

funkce.php se nachází funkce chyba() a zprava(), které mají dva parametry. Prvním je kód příslušné 

chyby resp. zprávy a druhým kód jazyka (např. en). Tyto funkce pak načtou dané hlášení 

v příslušném jazyku z databáze a vypíší jej. 

Změna aktuální jazykové verze se provádí kliknutím na obrázek vlajky poţadovaného jazyka 

v horní části menu. Poţadavek na změnu jazyka se provádí přes parametr lang v URL. Hodnota 

tohoto parametru je kontrolována, a pokud nemá platný formát nebo neodpovídá ţádnému platnému 

jazyku, je nastaven implicitní jazyk čeština (cz). Hodnota aktuálně vybraného jazyka je uloţena 

v proměnné $_SESSION[“lang”]. 

   

  

5.4 Rozhraní pro nepřihlášené uživatele 

První stránka, která se zobrazí po zadání adresy systému do prohlíţeče je „hlavní stránka“ pro 

nepřihlášené uţivatele. Na té jsou zobrazeny zprávy určené všem uţivatelům. Zprávy jsou zkráceny 

na poţadovanou délku, seřazeny od nejnovější a vypsány pod sebou. Po kliknutí na zprávu se zobrazí 

její celé znění napravo.  

Podle diagramu případu uţití na obr. 8 má mít nepřihlášený uţivatel moţnost prohlíţet budovy 

v systému. To lze provést přes odkaz „prohlédnout budovy“ z menu. Na zobrazené stránce je tabulka 

s budovami. Na kaţdém řádku jsou základní informace o budově a popis. Pokud je popis delší, je 

zkrácen pomocí funkce zkratText() (soubor funkce.php) na poţadovanou délku a ukončen třemi 

tečkami. Seznam zobrazených budov lze řadit podle klíčů v nabídce „seřadit podle“. Navíc je moţné 

zatrhnutím moţnosti „zobrazit fotografie“ zobrazit náhledy fotografií budov. Tyto volby jsou součástí 

formuláře, který se při změně pomocí JavaScriptu automaticky odešle. Jednotlivé záznamy v tabulce 

fungují jako odkazy na detail budovy.  

Na stránce „detail budovy“ se nacházejí podrobnější informace o budově, a pokud byla 

vloţena, tak i náhled fotografie (funguje jako odkaz na fotografii v plné velikosti). Dále jsou v tabulce 

vypsány sluţby dostupné v budově a jejich ceny (pokud se ceny v různých jednotkách liší, je 

zobrazena nejniţší a nejvyšší cena). Zbývající část stránky zabírá tabulka s jednotkami v budově. Ty 

je opět moţné řadit, a při kliknutí na daný řádek se otevře stránka „detail jednotky“ s podrobnými 

informacemi o dané jednotce. Stránky „detail jednotky“ a „detail místnosti“ fungují obdobně. 

5.5 Přihlašování a zabezpečení stránek 

Přihlásit se do systému je moţné kliknutím na odkaz „přihlásit“. Tím se zobrazí přihlašovací dialog, 

ve kterém je uţivatel vyzván k zadání uţivatelského jména (loginu) a hesla. Po odeslání tohoto 
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formuláře tlačítkem „přihlásit“ se zkontroluje, zda byly zadány oba údaje. Pokud ano, ověří se 

v databázi v tabulce Uzivatel. Hesla nejsou v databázi uloţena ve formě prostého textu, ale jsou 

zakódována algoritmem MD5 pomocí funkce MD5() serveru MYSQL. Tím je zabezpečeno, ţe i 

kdyby se někomu podařilo dostat k záznamu hesla v databázi, nebude se moci přihlásit, jelikoţ ze 

zakódovaného hesla nelze zjistit to původní. Dále se kontroluje atribut stav u uţivatelského účtu. 

Pokud má hodnotu „neaktivni“, uţivatel nemá právo se přihlásit. V případě úspěšného ověření 

přihlašovacích údajů se do proměnné $_SESSION[“prihlasen”] uloţí hodnota „prihlasen“, do 

$_SESSION[„login“] login uţivatele a do $_SESSION[“skupina”] skupina ze záznamu uţivatele 

v tabulce Uzivatel. Po přihlášení se v menu objeví poloţky příslušející skupině uţivatele. K odhlášení 

ze systému slouţí odkaz „odhlásit“, který odkazuje na skript logoff.php, ve kterém se ukončí session 

příkazem session_destroy(). 

Poţadovaná stránka je zadána v parametru page v URL. Tento parametr je zpracován skriptem 

obsah.php, který se pokusí vyhledat poţadovanou stránku (soubor s příponou php) v adresáři skupiny 

přihlášeného uţivatele (např. „admin/budovy.php“). Tím je zajištěno, ţe se uţivatel dostane jen na 

stránky příslušející jeho skupině. Navíc je na začátku kaţdé stránky, pro kterou je nutno se přihlásit, 

vloţen skript kontrolující přihlášení uţivatele a jeho členství v dané skupině. Jsou to skripty 

checkAdmin.php (pro administrátory systému), checkSpravce.php (pro správce budovy) a 

checkUser.php (pro všechny skupiny), které v případě, ţe uţivatel nemá oprávnění k přístupu na 

stránku ukončí skript příkazem die() a přesměrují uţivatele na úvodní stránku.  

 

5.6 Přidávání objektů 

Přidání objektů (budov, jednotek, místností nebo uţivatelů) je prováděno pomocí formuláře. Formulář 

se odesílá metodou post. Přenášená data jsou kódována metodou multipart/form-data. Je to z toho 

důvodu, aby bylo moţné na server nahrát soubor s fotografií. Po odeslání formuláře je zkontrolováno, 

zda mají údaje platný formát a zda jsou vyplněny všechny povinné poloţky. Pokud ne, vypíše se 

příslušné chybové hlášení. V případě, ţe byl formulářem odeslán soubor s fotografií, je pro něj funkcí 

zvolTmp() (soubor funkce.php) vygenerován dočasný název a pod tímto názvem je soubor přesunut do 

příslušné sloţky v adresáři images. Poté je fotografie převzorkována na poţadovanou velikost 

náhledu pomocí PHP funkce imagecopyresampled() a uloţena do sloţky small v adresáři s obrázky. 

Aby nedošlo k zahlcení serveru takto vzniklými dočasnými soubory je jejich maximální počet 

omezen. Jestliţe jsou vyplněny všechny povinné poloţky a data mají platný formát, jsou ještě 

zobrazeny uţivateli ke kontrole. K případné změně zadaných údajů slouţí tlačítko „zpět“. To pomocí 

JavaScriptu odešle formulář, který má ve skrytých (typ hidden) vstupních polích uloţeny původní 

hodnoty. Tím se zamezí jejich ztrátě a jsou vloţeny do prvního formuláře. Po potvrzení uţivatelem, 

jsou data vloţena do databáze. Průběh procesu je zobrazen diagramem na obr. 12. V případě ukládání 
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fotografie jsou dočasné sobory obsahující fotografii přejmenovány do konečného formátu. Název 

souborů s fotografiemi vychází z jednoznačného identifikátoru poloţky, např. pro budovu č. 3 to bude 

„3.jpg“, pro jednotku 3 v budově 2 „3-2.jpg“ a u uţivatelů „login.jpg“. 

 

 

první formulář druhý formulář (kontrola)

[platné údaje] 

[neplatné údaje] 

[Nesprávné údaje, nutná oprava] 

 

Obrázek 12 – přidání objektu (state diagram) 

 

Při úpravě objektu se nejprve z databáze načtou původní údaje. Ty jsou vloţeny do formuláře, 

a pak uţ je postup shodný s přidáváním objektu. 

Při vkládání či úpravě budovy, jednotky nebo místnosti je třeba zadat typ. Typy jsou 

uchovávány v tabulce Typ a jejich názvy pro všechny jazyky v tabulce JazykTyp. Pokud se 

poţadovaný typ v nabídce nenachází, lze jej přidat na stránce „správa typů“, kde je také moţné 

nepotřebný typ odstranit.  

5.7 Dostupnost služeb 

Po vloţení budovy a jejích jednotek je moţné přidat k celé budově nebo jen ke konkrétní jednotce 

sluţby. Na stránce „detail budovy“ resp. „detail jednotky“ je tabulka s dostupnými sluţbami. 

Přidávat, upravovat nebo odebírat dostupné sluţby lze po kliknutí na odkaz „upravit sluţby“. 

Informace o dostupnosti sluţby je udrţována v tabulce DostupnostSluzby, kde je navíc uvedena cena, 

za kterou je sluţba v jednotce nabízena. Přidat lze sluţby z tabulky Sluzba. Pro přidání sluţby, která 

se v tabulce Sluzba ještě nenachází, je nutné nejprve vyplnit formulář „vytvořit novou sluţbu“ na 

spodní části stránky. V tomto formuláři je nutné zadat název sluţby ve všech jazycích a interval 

platby. Pokud se přidává sluţba celé budově, je do tabulky DostupnostSluzby přidán záznam o 

dostupnosti pro kaţdou jednotku. Stejně tak, kdyţ je dostupnost sluţby odstraněna na úrovni celé 

budovy, odebere se pro kaţdou jednotku v budově. 
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5.8 Odstranění a deaktivace 

Pokud budova v systému jiţ nemá být vedena (např. po jejím prodeji), má administrátor dvě 

moţnosti. První je budovu odstranit. Tato operace probíhá zavoláním funkce odstranBudovu() 

(soubor funkce.php), která nejprve odstraní všechny jednotky funkcí odstranJednotku(), a pak 

odstraní samotný záznam z databáze a případně i soubory s fotografií. V rámci funkce 

odtrsanJednotku() se odstraní místnosti v jednotce a záznam jednotky z databáze. Navíc se odstraní 

záznamy o všech pronájmech a vyúčtováních vázaných k této jednotce. V případě, ţe je třeba tyto 

informace v systému uchovat, lze pouţit moţnost „deaktivovat jednotku“ resp. budovu. Tato volba 

neodstraní záznamy z databáze, ale jen ukončí všechny pronájmy a nastaví atribut aktivní na hodnotu 

0. Tím se jednotka resp. budova uţ uţivatelům nezobrazí a ani ji nebude moţné pronajmout. 

Deaktivovaný objekt má administrátor opět moţnost aktivovat. 

Obdobně je tomu u uţivatelů. Uţivateli s neaktivním uţivatelským účtem není dovoleno se do 

systému přihlásit. 

5.9 Vyhledávání, filtrování 

Vyhledávání je v systému implementováno dvěma způsoby. První lze nalézt v administrativním 

rozhraní v sekci budovy. Na stránce vyhledávání je třeba nejprve zvolit druh hledaného objektu, a pak 

další kritéria.  

Druhou variantou je filtrování zobrazovaných záznamů, které je dostupné přímo na dané 

stránce (např. stránka uţivatelé). V případě textových kritérií (např. ulice) stačí zadat jen část názvu.  

5.10 Nastavení systému 

Nastavení systému jsou uchovávána v tabulce Nastaveni a z ní jsou jejich hodnoty na začátku skriptu 

index.php načteny do pole $nastaveni. Jejich názvy pro všechny jazyky jsou uloţeny v tabulce 

JazykNastaveni. Hodnoty lze měnit na stránce „nastavení systému“. Nastavit je moţné maximální 

počet zpráv, které se zobrazí uţivatelům na hlavní stránce, doba v sekundách, po kterou jsou dočasné 

soubory ponechány na serveru, jak dlouho zůstanou v systému zprávy a den v měsíci, kdy se provádí 

vyúčtováni. 

5.11 Zprávy 

Systém umoţňuje zasílání zpráv mezi uţivateli. Psát zprávy je dovoleno jen uţivateli, který je 

přihlášen. Příjemcem zprávy můţe být buď jeden uţivatel (je zadán jeho login), nebo celá skupina 

(správci budov, administrátoři, nájemníci nebo všichni uţivatelé – i nepřihlášení). Do těla zprávy lze 
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vkládat obrázky, tzv. smajlíky. V textu zprávy jsou reprezentovány svým kódem, který je do zprávy 

vloţen pomoci JavaScriptové funkce vyvolané kliknutím na ţádaný obrázek. Kódy „smajlíků“ a cesty 

k obrázkům jsou definovány v poli $smajlici v souboru funkce.php. V případě, ţe by se ve zprávě 

objevila nějaká značka jazyka HTML, byla by prohlíţečem interpretována a to by narušilo strukturu 

stránky. K zamezení tohoto problému jsou z textu zprávy tyto značky odstraněny funkcí strip_tags(). 

Číst zprávy je moţné na hlavní stránce, kde jsou zobrazeny zkrácené náhledy zpráv. Text 

zprávy je zpracován funkcí nahradSmajliky() (soubor funkce.php), která nahradí výskyty kódů 

„smajlíků“ odkazy na jejich obrázky. Náhled funguje jako odkaz na zobrazení celé zprávy. Jakmile 

uţivatel klikne na náhled, je do tabulky PrecteneZpravy vloţena informace, ţe zprávu uţ přečetl a ta 

se mu jiţ nebude zobrazovat. Pokud by chtěl vidět i přečtené zprávy, můţe zatrhnout volbu „zobrazit 

vše“.   

Zpráva zůstává v systému po dobu danou nastavením „jak dlouhou ponechávat zprávy 

systému“ nebo ji můţe administrátor smazat na stránce „zprávy“.  

 

5.12 Vyúčtování služeb 

Vyúčtování se provádí v rámci funkce vyuctovani() (funkce.php), která nejprve zjistí, za který měsíc 

bylo prováděno poslední vyúčtování. Tato informace je uloţena v tabulce Pomocna pod klíčem 

„PosledniVyuctovani“. Pokud je tento měsíc dřívější neţ aktuální, zavolá se funkce 

generujVyuctovani() pro všechny měsíce mezi posledním a aktuálním. Vyúčtování se provádí ke dni, 

který je dán systémovým nastavením „den v měsíci, kdy se provádí měsíční vyúčtování“.  

Funkce generujVyuctovani() na svém začátku zablokuje generování vyúčtování nastavením 

poloţky „ProvadimVyuctovani“ v tabulce Pomocna na hodnotu 1. Tím je zabráněno tomu, aby se 

v případě současného připojení více uţivatelů vyúčtování negenerovala vícekrát. Pak se vyhledají 

všechny pronájmy a k nim příslušející pronájmy sluţeb aktivní v daném zúčtovacím období. Zde 

mohou nastat čtyři případy. Pronájem můţe být aktivní po celé zúčtovací období. V takovém případě 

se do vyúčtování uloţí celá cena pronájmu resp. sluţby. Ve zbylých třech případech  

(pronájem začíná, končí, nebo obojí v účtovacím období) je pronájem aktivní jen po část účtovaného 

období a do vyúčtování se ukládá poměrná cena za počet dní, kdy byl pronájem vyuţíván. Dále bylo 

třeba rozlišit sluţby s různým intervalem platby. U sluţeb placených měsíčně nenastává problém, 

jelikoţ se vyúčtování generuje pokaţdé. Naproti tomu sluţby placené čtvrtletně se účtují jen v lednu, 

dubnu, srpnu a říjnu. Obdobně je tomu pro sluţby placené pololetně a ročně. Poté se vyúčtování uloţí 

v rámci funkce pridejVyuctovani() (soubor funkce.php) do tabulky Vyuctovani a jejich poloţky do 

tabulky VyuctovaniPolozka. Na závěr se uloţí datum posledního vyúčtování a odblokuje se moţnost 

jej generovat. 
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Vygenerované vyúčtování má automaticky nastavenou hodnotu data zaplacení na „0000-00-

00“, coţ znamená, ţe ještě nebylo zaplaceno. Pokud nájemník zaplatí, správce budovy nastaví datum 

zaplacení na stránce „vyúčtování“. 

 

5.13 Export do PDF 

Kromě běţného zobrazení na monitoru počítače je správcům budov umoţněn výstup měsíčních 

vyúčtování do formátu vhodného pro tisk. Pro tento účel byl pouţit formát PDF. Takovýto dokument 

lze snadno vytisknout a odeslat nájemníkům poštou.  

5.13.1 Formát PDF 

PDF (Portable Document Format – přenositelný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý 

v roce 1993 firmou Adobe. Vychází z formátu PostScript a přidává k němu vrstvu popisující strukturu 

dokumentu, moţnost komprese a další rozšíření. Dokumenty ve formátu PDF jsou nezávislé na 

platformě, na které byly pořízeny.  

Nejznámějším produktem pro vytváření PDF dokumentů je Adobe Acrobat. Existují ale i jiné, 

volně dostupné nástroje, např. PDF Creator. Pro čtení PDF dokumentů se nejčastěji pouţívá program 

Adobe Reader [11]. 

5.13.2 Knihovna FPDF 

Kromě výše uvedených nástrojů lze vytvářet PDF dokumenty také přímo na webovém serveru 

v rámci PHP skriptu. K tomu je moţné vyuţít knihovnu PDFlib, ke které je ale třeba zakoupit licenci, 

nebo volně dostupnou knihovnu FPDF. V tomto projektu byla pouţita právě knihovna FPDF. 

Knihovna FPDF je třída v jazyku PHP umoţňující vytváření PDF dokumentů přímo z PHP 

kódu. Mezi její hlavní vlastnosti patří moţnost výběru jednotek, fontů, formátu stránky a okrajů. Dále 

pak moţnost vytváření záhlaví a zápatí, automatické zalamování stránek, zarovnání textu, podpora 

obrázku (JPEG a PNG), odkazy a komprese stránek. 

Soubory knihovny FPDF se nacházejí ve sloţce fpdf v kořenovém adresáři systému. Pro 

podporu českých znaků bylo třeba přidat do sloţky fpdf/font definici českého fontu. K tomu byly 

vybrány fonty arial.ttf a arialbd.ttf (tučné písmo). K těmto souborů byly vygenerovány pomocí 

programu ttf2pt1soubory AFM. Dále byly funkcí MakeFont() (soubor /font/makefont/makefont.php) 

vytvořeny soubory arial.php a arial.z, které obsahují definici fontu pro knihovnu FDPF, a ty byly 

následně zkopírovány do sloţky fpdf/font. 

Vytváření dokumentů pomocí FPDF je velmi snadné. Nejdřív je třeba vloţit do skriptu soubor 

fpdf.php příkazem require. Pak se vytvoří nový objekt třídy FPDF příkazem new. Dále se přidá font 
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metodou AddFont() a metodou AddPage() se vytvoří nová stránka. Vkládání textu se provádí 

metodou Cell(), která do dokumentu vloţí obdélník obsahující daný text. Na závěr se metodou 

Output() vygeneruje PDF dokument [12]. 

V tomto projektu je knihovna FPDF vyuţita např. v souboru spravce/pdfVyuctovani.php. 

Vytvořený dokument je uloţen do sloţky vyuctovani v kořenovém adresáři a uţivatel je na něj 

automaticky odkázán. 

 

 

6 Závěr 

V práci bylo vysvětleno, co vše zahrnuje pojem informační systém, jaké jsou na něj kladené 

poţadavky a jaké jsou moţnosti jeho tvorby. Také byly popsány nejčastější nástroje související 

s budováním informačních systémů. Dále byl uveden stručný úvod do problematiky správy 

nemovitostí a s ní souvisejících aktivit.  

V rámci praktické části byl navrhnut a následně implementován informační systém pro správu 

obytných budov. Byly zmíněny hlavní problémy při vývoji a popis jejich řešení. 

Implementovaný systém disponuje základními prostředky pro evidenci budov, správu 

nájemních vztahů a vyúčtování. Tento základ je dále moţné rozvíjet. Jedním z rozšíření by mohl být 

modul pro vedení účetnictví. Ten by navazoval na jiţ implementovanou část vyúčtování. Navíc by 

umoţňoval přesnější sledování plateb od nájemníků, nákladů a také tvorbu finančních bilancí a 

analýz. Dalším vylepšením by mohla být pasportizace objektů poskytující kompletní informace o 

jejich skutečném stavu. Součástí pasportizace by mohla být také inventarizace za pouţití čárového 

kódu. Jiným uţitečným rozšířením by mohl být modul umoţňující sledování topologie rozvodů a sítí. 

Dále se nabízí moţnost rozšířit systém pro správu průmyslových areálů, coţ by znamenalo do něj 

zahrnout mnohem větší mnoţství druhů spravovaných objektů, zařízení a sluţeb spojených s jejich 

provozem. Kromě budov by rozšířený systém mohl zahrnovat i pozemky. V oblasti komunikace 

s uţivatelem by bylo moţné vyuţít RSS kanálů pro zasílání zpráv. Na grafickém designu systému lze 

v budoucnu také dále pracovat. Systém by také mohl umoţňovat grafické zobrazení struktury objektů. 
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Úvod 

Tento dokument je uţivatelská příručka k bakalářskému projektu Informační systém pro správu 

nemovitostí. Popisuje ovládání programu. Implementovaný systém je dostupný na adrese 

eva.fit.vutbr.cz/~xsykor09/BP.  
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1 Instalace 

V této kapitole jsou uvedeny poţadavky na počítač, na který má být systém instalován. Dále pak 

návod k instalaci. 

1.1 Požadavky 

Systém vyţaduje webový server podporující PHP 5.2 (např. Apache) a databázový server MySQL ve 

verzi 4.0.27. Na klientských počítačích se doporučuje pouţívat internetový prohlíţeč MS Internet 

Explorer 7.0 nebo  Mozilla Firefox 2.0.  

1.2 Nainstalování systému 

Nejprve je třeba zkopírovat celý obsah sloţky INSTALL na webový server. Dále je třeba nastavit 

správná oprávnění. Toho lze docílit na systému Linux příkazem chmod –R a+rX. Dalším krokem je 

vytvoření databáze. V databázovém systému se musí vytvořit nová databáze. Poté je nutné editovat 

soubor connect.php a upravit v něm cestu a přihlašovací údaje k databázi na řádku:  

$spojeni = mysql_connect('localhost:/var/run/mysql/mysql.sock', 'login', 'heslo');  

Poté je jiţ moţné se k systému připojit přes webový prohlíţeč. 

 

2 Základní ovládání 

V této části jsou popsány základy ovládání systému. 

2.1 Navigace 

Po otevření adresy systému ve webovém prohlíţeči se zobrazí „hlavní stránka“. V levé části je menu. 

První poloţku menu tvoří vlajky symbolizující výběr jazykové verze systému. Vybraný jazyk se 

projeví červeným ohraničením kolem příslušné vlajky. Po kliknutí na odkaz v menu se poţadovaná 

stránka objeví v klientské oblasti. Obsah menu je závislý na skupině přihlášeného uţivatele. Bez 

přihlášení jsou k dispozici jen tři moţnosti: „přihlásit“, „hlavní stránka“ a „prohlídka budov 

v systému“. Náhled hlavní stránky je zobrazen na obr. 1. 
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obrázek 1 – hlavní stránka 

2.2 Prohlížení budov v systému 

Nepřihlášenému uţivateli je umoţněno prohlíţet budovy v systému. Po kliknutí na odkaz 

„prohlédnout budovy“ se zobrazí seznam budov. Budovy je moţné řadit změnou v nabídce „seřadit 

podle“. Dále lze zobrazit fotografie budov. Záznam budovy funguje jako odkaz na stránku „detail 

budovy“, kde jsou zobrazeny podrobné informace o budově, nabízené sluţby, jejich ceny (pokud se 

ceny v různých jednotkách liší, je zobrazena nejniţší a nejvyšší cena za danou sluţbu) a seznam 

jednotek v budově. Na detail jednotky se lze dostat analogicky kliknutím na příslušný záznam 

v tabulce. Detail jednotky nabízí zobrazení sluţeb poskytovaných v konkrétní jednotce a seznam 

místností k ní příslušejících, na jejichţ detail se lze opět podívat přes příslušný záznam v tabulce.   

2.3 Přihlášení 

Přihlásit se do systému lze přes odkaz „přihlásit“ v menu. Poté je třeba zadat uţivatelské jméno a 

heslo. Po úspěšném přihlášení se objeví menu příslušející skupině přihlášeného uţivatele. 

2.4 Odhlášení 

Odhlásit ze systému se přihlášený uţivatel můţe kliknutím na odkaz „odhlásit“ v první poloţce menu. 
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3 Administrace 

Po přihlášení do systému pod uţivatelským účtem skupiny admin v menu přibudou poloţky 

„budovy“, „přidat budovu“, „přidat jednotku“, „přidat místnost“, „vyhledávání“, „správa typů“, 

„uţivatelé“, „přidat uţivatele“, „nastavení systému“, „napsat zprávu“ a „zprávy“.   

 

3.1 Administrace budov 

Po kliknutí na odkaz „budovy“ má administrátor moţnost procházet budovy v systému, upravovat je, 

přidávat k nim jednotky, místnosti a sluţby. Také můţe budovu deaktivovat resp. aktivovat. 

Deaktivace budovy znamená, ţe budova jiţ nebude nadále přístupná uţivatelům. Ukončí se všechny 

pronájmy vázané k této budově. Záznam o budově v databázi ale zůstane. Je totiţ potřeba pro 

uchování informací o pronájmech. Odstranění budovy způsobí smazání všech záznamů o pronájmech 

a vyúčtováních vázaných k budově. 

3.1.1 Přidání nové budovy 

Novou budovu do systému lze přidat přes odkaz „přidat budovu“. Na následující stránce je třeba 

zadat údaje o budově tj. typ budovy, adresa, popis, fotografie a kdo bude správcem budovy. Červeně 

označené poloţky musí být vyplněny. Ostatní jsou volitelné. Po kliknutí na tlačítko „odeslat“ je 

uţivatel ještě vyzván ke kontrole údajů a můţe opravit případné chyby. Po potvrzení údajů je budova 

přidána do systému.  

Pokud by v nabídce chyběl typ nově přidávané budovy, je třeba ho vytvořit v sekci správa typů 

(vysvětleno v 3.1.7). 

3.1.2  Přidání nové jednotky 

Přidání nové jednotky probíhá podobně jako přidání budovy. Na stránku se lze dostat odkazem 

z menu nebo přímo z detailu budovy, do které se jednotka přidává. Uţivatel je vyzván, aby zadal typ 

jednotky, podlaţí, nájemné, popis, případně fotografii a budovu, ve které se jednotka nachází. Pokud 

uţivatel na stránku přišel ze stránky „detail budovy“, bude uţ číslo budovy předem nastavené.   

3.1.3 Přidání nové místnosti 

Přidání místnosti se provádí stejně jako přidání budovy či jednotky. Je třeba zadat typ místnosti, 

výměru, popis, fotografii, budovu a jednotku, do které patří. 
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3.1.4 Dostupnost služeb 

Na stránkách „detail budovy“ a „detail jednotky“ lze upravovat sluţby, které jsou dostupné v budově 

resp. jednotce. Jiţ přidané sluţby lze odstranit kliknutím na odkaz odebrat. Přidání nových sluţeb 

nebo změna ceny jiţ přidané sluţby lze provést po kliknutí na odkaz „upravit sluţby“. Zde je moţné 

přidat sluţbu k budově resp. jednotce a nastavit její cenu nebo vytvořit úplně novou sluţbu. 

3.1.5 Úprava objektů 

Záznamy o budovách, jednotkách i místnostech je moţné upravit na stránce „upravit budovu“, 

jednotku nebo místnost. Na tyto stránky se lze dostat přes odkaz „upravit“ na stránce „detail budovy“, 

jednotky nebo místnosti. 

3.1.6 Vyhledávání 

Administrátor má moţnost v budovách vyhledávat. K tomu slouţí odkaz „vyhledávání“. Nejprve je 

vyzván k zadání druhu objektu, který chce vyhledat (budova, jednotka nebo místnost). Poté můţe 

zadat další kritéria. Kritéria se logicky násobí. Výsledkem vyhledávání je tabulka se záznamy, které 

fungují jako odkazy na detaily daných objektů. 

3.1.7 Správa typů 

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, budovy, jednotky a místnosti mají určitý typ. Na této stránce je moţné 

vytvořit typ nový nebo odstranit některý nevyuţívaný. Odstranění se provede označením příslušného 

typu a stisknutím tlačítka „odstranit“. Přidat nový typ je moţné přes formulář na spodní části stránky. 

Je třeba zadat druh typu (pro jaké objekty je typ určen) a název ve všech pouţívaných jazycích. 

3.2 Správa uživatelů 

Administrátor systému můţe přidávat nové uţivatele do systému, upravovat stávající a případně je 

odstraňovat. 

3.2.1 Přidání nového uživatele 

Přidat uţivatele do systému lze na stránce „přidat uţivatele“. Je nutné zadat přihlašovací údaje (login 

heslo), adresu, alespoň jeden telefon, e-mail, skupinu, do které bude patřit, stav (přihlásit se do 

systému můţe jen aktivní uţivatel) a případně údaje o firmě a fotografie. 
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3.2.2 Uživatelé 

Na stránce „uţivatelé“ (obr. 2) je tabulka s uţivateli systému. Nad ní se nachází formulář pro 

filtrování záznamu. Administrátor tak můţe např. zobrazit jen aktivní uţivatelé nebo jen uţivatelé 

dané skupiny. V tabulce jsou zobrazeny základní informace o uţivatelích. První sloupec (login) slouţí 

jako odkaz pro zobrazení detailních informací o vybraném uţivateli. Poslední sloupec obsahuje 

odkazy na tři moţné operace s uţivatelskými účty. První je úprava účtu. Druhá je deaktivace účtu. 

Uţivateli s deaktivovaným účtem není povoleno se přihlásit do systému. Informace o něm v systému 

ale stále zůstávají. U takto deaktivovaných účtů se na druhém místě zobrazí ikonka pro opětovnou 

aktivaci. Třetí a poslední moţnost je odstranění účtu. Tato volba způsobí definitivní smazání záznamu 

o uţivateli z databáze.  

Odstranit uţivatelé je moţné jen tehdy, pokud není členem nájemního vztahu (i jiţ 

ukončeného) ani není správcem budovy (ani neaktivní) a ani není jediným administrátorem systému. 

Operace s uţivatelem je také moţné provést ze stránky „detail uţivatele“. 

 

obrázek 2 – stránka „uţivatelé“ 

3.3 Nastavení systém 

Poloţka menu „nastavení systému“ zobrazí stránku, na které je moţné měnit hodnoty některých 

systémových nastavení. Jde například o maximální počet zpráv, které se zobrazí na hlavní stránce, 
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doba, po kterou jsou uchovávány dočasné soubory, počet dní, po které zůstanou zprávy v systému a 

den v měsíci, kdy se provádí vyúčtování. 

3.4 Zprávy 

Na této stránce se administrátorovi zobrazí všechny zprávy v systému. Na začátku kaţdé z nich je 

odkaz „smazat zprávu“, který vyvolá odstranění zprávy z databáze. 

4 Správa budov 

Členové skupiny správce (budovy) mohou přidávat nové nájemníky (uţivatele skupiny nájemník), 

pronajímat jednotky a spravovat vyúčtování. 

4.1 Přidání nájemníka 

Odkaz „přidat nájemníka“ v menu slouţí k zobrazení stránky pro vytvoření uţivatelského účtu 

skupiny nájemník. Dialog vypadá obdobně jako přidání uţivatele v sekci administrace systému. Je 

vyţadováno zadat přihlašovací údaje, jméno, příjmení, adresu a případně údaje o firmě a fotografii. 

Nelze zadat skupinu ani stav. Zde vytvořený uţivatel je automaticky členem skupiny nájemník a je 

aktivní. Upravit účet můţe jedině administrátor systému. 

4.2 Pronájmy jednotek 

Hlavní činností správce budovy je správa pronájmů a vyúčtování ve spravovaných budovách. 

4.2.1 Spravované budovy 

Zde můţe správce prohlíţet budovy, které spravuje, a případně pronajímat jejich jednotky. 

4.2.2 Pronajmutí jednotky 

Správce můţe pronajmout jednotku v budově, kterou spravuje. První moţností je kliknout přímo na 

odkaz „pronajmout jednotku“ v menu. Druhou variantou je kliknutí na odkaz na stránce detailu 

jednotky. V druhém případě je jiţ předem vybrána budova a jednotka.  

Na stránce „pronajmout jednotku“ je správce vyzván k vybrání nájemníka, zadání počátku a 

konce pronájmu (ve formátu dd.mm.rrrr.). Dále je třeba zadat počet osob, které budou v jednotce 

bydlet. Po příchodu přes odkaz z menu je ještě třeba zadat budovu a jednotku. Pokud jsou v jednotce 

k dispozici nějaké sluţby, zobrazí se jejích nabídka pod formulářem. Pro pronajmutí sluţby je třeba 

daný záznam zatrhnout. Lze také změnit cenu sluţby pro nový pronájem.   
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4.2.3 Nájemníci ve spravovaných budovách 

Na stránce této stránce (obr. 3) vidí správce záznamy o všech pronájmech v jím spravovaných 

budovách. První sloupec tabulky obsahuje odkaz na detail pronájmu, druhý na detail uţivatele. 

Následuje adresa, číslo jednotky, číslo budovy a začátek a konec pronájmu. Zobrazené záznamy je 

moţné filtrovat. První poloţka filtru je datum, ke kterému mají být zobrazené pronájmy aktivní. Dále 

lze filtrovat podle údajů nájemníků a jednotek. 

 

obrázek 3 – nájemníci ve spravovaných budovách 

4.2.4 Detail pronájmu 

Na tuto stránku je moţné přijít přes odkaz „detail“ v prvním sloupci tabulky na stránce „nájemníci ve 

spravovaných budovách“. Jsou zde zobrazeny informace o nájemníkovi, pronajaté jednotce a 

pronajatých sluţbách.  

Pod kaţdým záznamem pronajaté sluţby je odkaz „ukončit“, který slouţí k ukončení pronájmu 

sluţby k danému datu. Toto datum je třeba zadat ve formátu dd.mm.rrrr v zobrazeném dialogu. 

Ukončit celý pronájem je moţné odkazem „ukončit“ v levém dolním rohu.  

4.3 Vyúčtování 

Kaţdý měsíc se v den vyúčtování (nastaveno administrátorem) automaticky generuje vyúčtování pro 

všechny aktivní pronájmy jednotek a sluţeb.  

4.3.1 Správa vyúčtování 

Na stránce „vyúčtování“ (obr. 4) má správce moţnost sledovat vyúčtování nájemníků ve svých 

budovách. Tabulka obsahuje základní informace o nájemníkovi a pronajaté jednotce. Poslední dva 
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sloupce obsahují odkazy na detail vyúčtování a detail vyúčtování ve formátu PDF, který je vhodný 

pro tisk. Záznamy lze filtrovat i řadit. 

Sloupec zaplaceno obsahuje buď datum, kdy bylo vyúčtování zaplaceno, nebo odkaz pro 

zaplacení, který vyvolá dialog pro zadání data zaplacení.  

 

obrázek 4 – vyúčtování 

 

5 Nájemník 

Člen skupiny nájemník můţe prohlíţet své pronájmy, sledovat své vyúčtování a prohlíţet budovy 

v systému jako nepřihlášený uţivatel.  

5.1 Moje vyúčtování 

Na této stránce je tabulka se seznamem vyúčtování za pronájmy přihlášeného uţivatele. V tabulce 

jsou zobrazeny základní informace. Detail vyúčtování lze zobrazit kliknutím na odkaz „detail“ 

v předposledním sloupci. Poslední sloupec obsahuje odkaz na detail vyúčtování ve formátu PDF 

(vhodný pro tisk).  

5.2 Moje pronájmy 

Zde jsou zobrazeny aktivní pronájmy přihlášeného uţivatele. Po zatrhnutí moţnosti „zobrazit vše“, se 

zobrazí navíc pronájmy jiţ ukončené i ještě nezapočaté. Detail pronájmu je moţné získat přes odkaz 

v prvním sloupci tabulky. 
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6 Ostatní funkce 

6.1 Psaní zpráv 

Všem přihlášeným uţivatelům je umoţněno posílat zprávy v rámci systému. Po kliknutí na odkaz 

„napsat zprávu“ v menu se zobrazí stránka (obr. 5), na které je třeba zadat typ příjemce, příjemce a 

text samotné zprávy.   

Typem příjemce můţe být konkrétní uţivatel, nebo celá skupina. V prvním případě se do pole 

příjemce zadá login příjemce zprávy. V případě psaní zprávy celé skupině je zobrazena nabídka 

skupin. Pro zaslání zprávy všem uţivatelům, tedy i nepřihlášeným, je třeba vybrat skupinu „všem“. 

Do pole zpráva se zadává samotný text zprávy. Do textu lze vloţit obrázky, které jsou pod 

polem pro zprávu, kliknutím na příslušný obrázek. 

 

obrázek 5 – stránka „napsat zprávu“ 

6.2 Čtení zpráv 

Zprávy se uţivatelům zobrazí na hlavní stránce. Po kliknutí na zprávu v levé části okna, se její celý 

text zobrazí vpravo a zprava je označena jako přečtená. Pro zobrazení všech, tedy i přečtených zpráv, 

můţe uţivatel zatrhnout volbu „zobrazit vše“.    

6.3 Změna osobních údajů 

Na stránce „změna osobních údajů“ si uţivatel můţe změnit své heslo, fotografii, adresu a kontakty. 
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