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Abstrakt 

V úvodu práce je prezentováno vymezení všeobecné problematiky a problému 

současného skladového systému. Jsou zde vytyčeny cíle práce. V nich se autor zaměřuje 

na to, jak vytvořit návrh skladového systému, který bude snadno implementovatelný. 

V dalším úkolu je za cíl stanoveno odstranění veškerých nedostatků předchozího 

skladového systému a přidat nové funkce, které byly doposud postrádány. Další část je 

věnována základním teoretickým poznatkům a vysvětlení všeobecných pojmů, jako 

relační datový model, funkční model či DFD diagram. Po teoretické části následují 

analýza problému a současné situace firmy. Hlavní část tvoří samotný návrh systému, 

který vychází ze základních teoretických poznatků. Počátečním krokem je vytvoření 

relačního datového modelu a popis jednotlivých relací a vazeb mezi nimi. Dalším 

krokem je funkční model, který je popsán DFD diagramy. Posledním úkolem hlavní 

části je návrh a částečná implementace hlavního menu systému. Celá práce je doplněna 

tabulkami a obrázky týkající se daného tématu. Stanovené cíle byly splněny a na 

základě tohoto tvrzení může být poznamenáno, že výsledkem je návrh připravený na 

kompletní implementaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

In the introduction, the work is presented as a general definition of the problem 

and the current stock system. They set goals. In them, the author focuses on how to 

create a proposal for a stock system, which is easily implementable. The next task is to 

set out the objective of the elimination of any deficiencies prior stock system and add 

new features, which were far lost.  Another section is devoted to basic knowledge and 

theoretical explanation of the general concepts, such as relational data model, a model 

or DFD diagram.  After the theoretical part is followed by analysis of the problem and 

the current situation of the company.  The main part consists of design system, which is 

based on the fundamental theoretical knowledge.  The initial step is the creation of a 

relational data model and a description of each session and the links between them. The 

next step is the operational model, which is described DFD diagrams.  

The last task is the main part of the design and partial implementation of the main menu 

system. The whole work is complemented by tables and pictures on the subject.  

Those objectives have been met and on the basis of this claim may be noted that the 

result of the proposal is ready for full implementation. 
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1. Úvod 

V dnešní době se téměř žádná firma neobejde bez počítače a především pak 

systému, který pomáhá dohlížet na činnosti v podniku. Bohužel pro firmy není vždy 

zakoupený systém přesně to, co by potřebovaly. Většinou se jedná o software, který si 

nechala vyvinout velká firma nebo jde o obecný software, jenž vyvinul tým odborníků, 

který mnohdy nemá vůbec žádné zkušenosti z praxe v daném odvětví. Bohužel 

takových případů je většina a jen málo firem si uvědomuje, že investice do vlastního 

systému se jim mnohonásobně vrátí. V podstatě se dá  říci, že nedostatek praxe je 

hlavním problémem u nedokonale fungujících systémů ve firmách.  

Praxe a systém mají mnoho společného. Jen těžko může být vytvořen dokonale 

fungující systém pro konkrétní společnost bez dostatečných informací o tom, jakým 

způsobem funguje práce v dané firmě. Pokud takové informace nejsou postačující a 

systém není plně vhodný, na jeho nedostatky doplácí zaměstnanci namísto vedení, které 

si nové systémy objednávají. 

A právě skutečnost, že systém, který používám v práci nedostatečně splňuje 

činnost ke které byl zakoupen, mě přivedl k myšlence vytvořit zcela nový systém. 

Takový, který ušetří uživateli čas a zaměstnavateli peníze. 
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2. Vymezení problému a cíle práce 

2.1. Vymezení problému 

Současný skladový systém, který firma používá zcela nepostačuje k účelu, za 

jakým byl zakoupen. Firma totiž vlastní pouze běžný systém, který je určen k nákupu 

zboží a jeho dalšímu prodeji. Takovýto koloběh zboží však není v odvětví ve kterém se 

firma pohybuje příliš běžný. Firma se totiž specializuje na prodej knih, kde je většina 

zboží dodávána prostřednictvím komisního prodeje. Další nevýhody stávajícího 

skladového systému jsou: 

• celková zastaralost systému 

• chybí možnost exportu dat do běžných formátů (xls, doc, pdf) 

• malá možnost vyhledávání dle různých kritérií 

• neexistují žádné předdefinované skupiny, které mohou být nebo jsou 

stejné (nakladatelé, vydavatelé, autoři…) 

• nepřehledné fungování systému 

• řazení titulů podle kódu EAN místo daleko unikátnějšího ISBN 

• zcela chybí možnost zapsat umístění zboží v prodejně pro snadnější 

vyhledání  

 

2.2. Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je navrhnout skladový systém, který se bude dát 

následně snadno implementovat. Dalším cílem by mělo být odstranění veškerých 

nedostatků předchozího skladového systému a přidání nových funkcí, které byly 

doposud postrádány, především tedy funkce komisního skladu. Celý systém by měl být 

navíc navržen tak, aby se dal použít i v jiných knihkupectvích.   
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3. Základní teoretické poznatky 

3.1. Datový model 

Datový model slouží k zobrazení datové struktury informačního systému. Při 

tvorbě je důležitou pomůckou pro programátora, neboť přehledně zobrazuje datové 

propojení jednotlivých entit. Existuje několik typů datových modelů. Pro účely mé 

práce budu využívat relační datový model. 

 

3.1.1. Základní pojmy  

Datový objekt  

Datový objekt je základním stavebním kamenem datového modelu. Každý datový 

objekt představuje reálný objekt např. člověka, stroj či zvíře. 

 

Položky datového objektu  

Položky datového objektu jsou definované údaje, které chceme o objektu ukládat. Jsou 

charakterizovány dvěma atributy, typem a délkou. Typů datových položek je celá řada, 

proto popíši jen ty, které budu využívat ve své práci.  

C - Charakter - textový řetězec libovolných znaků o délce 1-255 

N  - Numeric - reálné číslo  

L - logic – použití u položek, které mohou nabývat pouze dvou hodnot ano/ne 

D - date - kalendářní datum 

Délka datových položek se používá pro omezení počtu znaků položky a to z důvodu 

ušetření místa, neboť je zbytečné např. u jména požadovat 255 znaků, když si bohatě 

vystačíme s počtem 25 znaků. U typů date a logic se délka typů neuvádí. 

 

Číselník  

Číselník je entita, ve které položky můžou nabývat konečného počtu hodnot. Výhodou 

číselníků je jednoznačnost vložených dat.  
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3.1.2. Relační datový model 

Relační datový model nám umožňuje zachytit nejen data o objektech, ale i 

vzájemné vztahy mezi objekty, proto se tento model nejvíce hodí pro návrh systému. Ke 

sjednocení terminologie je ještě třeba uvést, že objekty budu dále nazývat tabulkami či 

relacemi.  

3.1.2.1. Primární a cizí klíče 

Každá tabulka musí mít jednu z položek naprosto unikátní, která slouží 

k propojení s dalšími tabulkami. Takováto položka se nazývá primární klíč. Pokud 

máme v tabulce více položek, které jsou unikátní, nazýváme je kandidátními klíči. 

Propojení mezi tabulkami funguje tak, že primární klíč musí být obsažen i v tabulce 

druhé. V té se již však nejedná o klíč primární, nýbrž o cizí klíč. Pokud není možné 

určit z položek tabulky primární klíč, vytvoří se pro tyto potřeby umělý primární klíč. 

Takovýto klíč se označí jako ID a jedná se o automatické číslo.  

3.1.2.2. Relační vazby 

Máme různé typy relačních vazeb, které vyjadřují, kolik řádků tabulek sobě 

navzájem odpovídá. Relační vazby mohou být 1:N, 1:1 nebo N:M.  

Vazba 1:1 je taková, kdy právě jedné větě tabulky odpovídá jedna nebo žádná 

věta tabulky druhé. 

Vazba 1:N je taková, kdy jedné větě v tabulce odpovídá jedna nebo více vět 

v tabulce druhé.  

Vazba N:M je taková, kdy několika větám tabulky jedné odpovídá jedna nebo 

více vět v tabulce druhé. Tato vazba nám však neumožňuje vytvořit vazbu mezi 

entitami, proto je nutné tuto vazbu dekomponovat na vazbu 1:N. To se dá pomocí další 

tabulky, která bude obsahovat primární klíče obou tabulek. 

3.1.2.3. Normalizace 

Normalizace je úprava návrhu datových struktur tak, aby splňovala zvolené 

normalizační formy. Normalizační formy vycházejí z požadavku na efektivní ukládání 

dat a minimalizují redundance při zachování integrity a konsistence dat. Proto datový 

model, který porušuje některou z normalizačních forem není optimálně navržený. 
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Aby bylo možné normalizovat na další úroveň, musí být hotovy předcházející 

normalizace. Celkem je pět úrovní normalizace : 

1. normální forma - atomičnost 

Relace je v první normální formě, jestliže jsou všechny položky jednoduché. Tabulka 

tedy nesmí obsahovat žádné složené nebo vícenásobné položky. Příkladem složené 

položky je adresa, vícenásobné položky telefon. 

2. normální forma - funkční závislost 

Relace je v druhé normální formě, jestliže je v první normální formě a všechny položky 

závisí na primárním klíči. 

3. normální forma - tranzitivní závislost 

Relace je ve třetí normální formě, jestliže je ve druhé normální formě a všechny 

položky tabulky jsou na sobě nezávislé. 

Další normální formy platí pouze pro specifické případy a ne vždy se jich dá dosáhnout. 

Pro bezproblémovou funkci většiny datových modelů stačí normalizace do třetí 

normální formy.  

 

3.2. Funkční model 

 Zatímco datový model se zabývá problematikou dat, funkční model se používá 

za účelem zkoumání a algoritmizací činností a procesů probíhajících v systému. Při 

popisu činností se provádí hierarchický rozklad  funkcí od nejobecnějších až po 

elementární funkce. Je však třeba brát v úvahu skutečnost, že každý systém vyžaduje 

jinou hloubku rozkladu činností. K popisu funkčního modelu se používá hned několik 

způsobů, pro potřeby našeho systému však budou zcela postačovat dva : dekompozice a 

DFD diagramy. 

 

3.2.1. DFD diagram 

 DFD diagram se velice často kombinuje při návrhu systému se slovním popisem. 

Je to především z toho důvodu, že se tyto dva popisy relačního modelu navzájem dobře 

doplňují. Z DFD diagramu můžeme vyčíst návaznost jednotlivých činností v rámci 

úlohy, jaké datové vstupy a výstupy se v úloze objevují a kdo jednotlivé činnosti 

provádí. DFD diagramy se kreslí na různé úrovni rozlišení, obvykle se začíná 
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zachycením kompletního systému a poté dochází k dekompozici na jednotlivé funkce. 

DFD diagramy se dají kreslit pomocí různých symbolů. Pro účely této práce jsem 

vybral symboly, které zavedly do praxe Yourdon a Coad.  

 

Obr.1 : Symboly DFD diagramu (Yourdon and Coad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proces Datový tok   Uložení dat  Externí entita 
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4. Analýza problému a současné situace   

4.1. Představení firmy 

 Firma, ve které zpracovávám bakalářskou práci, funguje na základě 

živnostenského oprávnění vydaného fyzické osobě Mileně Pokorné. Firma vlastní od 

roku 1996 jeden kamenný obchod v Brně v Novém Lískovci. Prodejna není příliš velká, 

neboť je postavena v místnosti, která dříve sloužila jako sušárna v panelovém domě. Po 

celou dobu svého fungování se zabývá výhradně prodejem knih. Přestože prodejna 

nedisponuje takovým prostorem, jako rozlehlé obchody v Brně, je sortiment zboží 

s většími knihkupectvími srovnatelný. Firma má celkem 6 dodavatelů, z toho pouze dva 

dodávají firmě knihy za hotové a podíl jejich zboží v prodejně je kolem 2-3%. Zbytek 

zboží je v prodejně v komisním prodeji. Firma má celkem 3 zaměstnance.  

4.2. Analýza současné situace firmy 

4.2.1. SWOT analýza 

Silné stránky podniku : 

• Bezprostřední kontakt se zákazníkem  

• Péče o zboží 

• Sortiment 

• Zkušenosti na trhu 

• Jedinečnost obchodu 

• Bez konkurence v okruhu několika km 

 

Slabé stránky podniku: 

• Malé prostory 

• Poloha a dostupnost prodejny 

• Pracovní doba 

• Nedostatečný systém pro skladování knih 
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Příležitosti : 

• Reklamní kampaň 

• Internetový obchod 

• www stránky firmy 

• Přesun prodejny 

• Pořízení nového skladovacího systému 

 

Hrozby: 

• Vstup konkurenta  

• Změna priorit dodavatelů 

• Legislativní změny 

• Nepřizpůsobivý skladový systém pro nové možnosti obchodování 

 

Ze SWOT analýzy firmy jasně vyplývá, že jejím největším problémem je 

umístění prodejny a její propagace. Vzhledem k tomu, že se firma nachází na sídlišti, 

kde často dochází k migraci obyvatelstva, měla by klást daleko větší důraz na svoji 

propagaci ve svém okolí. Jen fakt, že je firma v této oblasti jediná takového druhu, jí 

nezaručí dostatek zákazníků, protože dostupnost středu města, kde se nacházejí větší 

knihkupectví je velice snadná. Pokud však firma zlepší svoji propagaci, popř. zřídí       

e-shop, bude  moci konkurovat i velkým prodejnám, které se z důvodu ztráty zisku 

zatím internetového obchodu straní. Posledním vážnějším problémem firmy je 

používaný skladový systém. Ten je bohužel příliš zastaralý, takže již neplní účel, kvůli 

kterému byl zakoupen. Zde by pro firmu byla velká hrozba, že v případě zřízení           

e-shopu, by současný systém nedokázal s takovouto aplikací komunikovat. 

 

4.2.2. Porterův model konkurenčních sil 

 

Riziko vstupů potencionálních konkurentů 

 Vstoupit na knižní trh není vůbec jednoduchá záležitost, protože ani velký objem 

peněz nám nezajistí kvalitní zboží. Bariérou vstupu jsou neznalost budoucího zákazníka 

ze strany dodavatele, který pak není ochoten poskytnout zákazníkovi (odběrateli) knihy 
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do komisního prodeje, čímž se nově vstupující společnost dostává do značné nevýhody 

oproti současným odběratelům na trhu. 

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty  

 Rivalita na trhu je spíše malá, protože knihy mají jako jeden z málo druhu zboží 

pevně stanovenou cenu se kterou prodejci neradi pohybují. Výjimkou jsou jen 

internetové obchody, jejichž postavení na trhu je srovnatelné s velkými knihkupectvími. 

Malé knihkupectví pak těží ze svých stálých zákazníků.  

 

Smluvní síla odběratelů 

 Odběratelé jsou zcela závislí na vůli dodavatele, který si určuje podmínky 

prodeje. Jelikož však někteří odběratelé mají lepší postavení vůči druhým, díky objemu 

prodeje, tak může při dobré vůli většího odběratele dojít ke spolupráci s odběratelem 

menším. Není to však v praxi příliš časté. 

 

Smluvní síla dodavatelů 

 Pozice dodavatelů je oproti odběratelům obrovská. V současné době se dá říci, 

že jedna ze společností má téměř monopolní postavení. Další dodavatelé jsou totiž 

daleko menší a méně zkušení v daném oboru. Situace se však možná časem změní a vše 

tomu i napovídá, neboť spousta nakladatelství již nechce prodávat svoje knihy 

prostřednictvím prostředníka, ale rovnou knihkupci.  

 

Hrozba substitučních výrobků 

 Substitut jako takový ke knihám neexistuje. Časem by to mohly být například 

elektronicky vydávané knihy. 

4.2.3. Zhodnocení firmy 

Firma nezaujímá na trhu žádné velké postavení a ani se nesnažila do současné 

doby tuto situaci řešit. To by ovšem měla co nejdříve napravit, protože jinak začne mít 

značné problémy s udržením na trhu. Mělo by dojít v první řadě zejména ke zlepšení 

propagace firmy. Výhodou firmy naopak je skutečnost, že na trhu působí již řadu let a 

má již dobré kontakty, které ji mohou pomoci v případě rozšíření. A to ať už by bylo 

rozšíření stylem nového obchodu nebo internetového obchodu.  
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4.2.4. Návrhy řešení situace 

Je několik možností, kterými by se mohla firma vydat, aby získala lepší 

postavení na trhu a s tím spojené zvýšení tržeb, zisku či stability. Možnosti jsou : 

a) Zřízení vlastního internetového obchodu 

Tato možnost by byla pro firmu velice výhodná, protože v dnešní době se 

čím dál více zboží prodá právě přes internet. Navíc je to podle mého názoru 

důležité především do budoucna, kdy nastane doba, že kamenné obchody 

nebudou existovat, ale budou jen předváděcí místnosti, kde bude mít 

zákazník možnost si věc prohlédnout a následně zakoupit prostřednictvím 

internetového obchodu. 

b) Zřízení dalšího obchodu ve stejném stylu 

Není tím myšlen velký obchod někde ve městě, ale opět menší prodejna 

v některé z jiných okrajových městských části (např. Vinohrady, Líšeň). 

Tato možnost by byla poměrně drahá, nicméně pokud by se vybrala vhodná 

lokalita, mohla by být časem velkým přínosem. Výhodou  takového obchodu 

by jistě byly zkušenosti ze současného.  

c) Reklamní kampaň 

Další možností by bylo pokusit se informovat zákazníky pomocí rozsáhlejší 

reklamy, než kterou v současné době firma využívá. Mohlo by se jednat o 

reklamu v televizi v regionálním vysílání, distribuce letáčků po celém Brně 

apod. Nevýhodou jsou opět finance. 

d) Získání dalšího strategického partnera 

V současné době firma úzce spolupracuje s distributorem Nakladatelský 

servis, který dodává do obchodu ¾ zboží. Bylo by proto vhodné pokusit se 

získat i jiného partnera, který by zacelil “mezery“ v sortimentu zboží, který 

firma v současné době neposkytuje. Podle vyjádření majitelky je však toto 

téměř neřešitelný úkol, neboť distributoři si neradi konkurují v těchto 

menších prodejnách a po čase odcházejí. Firma během posledního roku takto 

ztratila 2 dodavatele. 
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4.3. Analýza problému firmy 

4.3.1. Analýza hardware, software a periferií 

Hardware 

HW používaný ve firmě je velice zastaralý. 15 palcový monitor je téměř na 

konci své životnosti, PC pak při konfiguraci Intel Pentium 800, 32MB RAM, ATI 8MB, 

1,5 GB HD již přesluhuje, nicméně pro současný systém postačuje. Problémy se však 

vyskytují při vyhledávání knih prostřednictvím internetu, kdy čas od času počítač zcela 

vypoví službu. 

Software 

PC je vybaveno Microsoft Windows 98 a Microsoft Office 98. Ze sady Office 

jsou nejpotřebnější programy Microsoft Outlook a Microsoft Excel. První zabezpečuje 

většinu komunikace s dodavateli a zákazníky. Druhý je zapotřebí pro vykazování tržeb 

a provádění inventurních soupisů. Nejpoužívanějším SW je samozřejmě skladový 

systém SSB. 

Periferie 

Stejně jako HW a SW tak i periferie vykazují značnou zastaralost. Firma vlastní 

jehličkovou tiskárnu Epson, tiskárnu paragonů Star, čtečku čárových kódů a pokladní 

šuplík. Veškeré periferie jsou dostupné ze současného systému skladování ve firmě. 

Čtečka čárových kódů je napojena přes klávesnici konektorem DIN. Její fungování není 

nijak omezeno skladovým systém. Naopak pokladní zásuvka je omezena pouze na 

skladový systém, ze kterého jde otevřít stiskem kombinace tlačítek Ctrl + Q.  

 

 

4.3.2. Analýza současného systému 

Firma k veškeré své činnosti využívá systém od společnosti SB Komplet. 

Nepoužívá však nové verze programu, které společnost SB Komplet nabízí, ale starší 

SSB z roku 1998. Ten nabízí uživateli možnosti přijímat zboží na sklad, vydávat zboží 

ze skladu (prodávat), možnost procházet skladové karty, sledovat sestavy a přehledy a 

možnost nastavení. Nyní podrobněji k jednotlivým možnostem. 
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Obr. 2 :  Současný skladový systém - hlavní menu 

4.3.2.1. Příjem zboží na sklad 

Zde si uživatel nejdříve vybere, od koho a jakým způsobem zboží zakoupil 

(hotově/faktura, plátce/neplátce DPH). Po tomto výběru uživatel přejde k samotnému 

příjmu na sklad. Prvním krokem je vybrání dodavatele z již definované nabídky 

dodavatelů. K zadání nového zboží je třeba zadat unikátní hodnotu, která ještě 

v systému není zapsána. Jako hodnota se používá příjmení autora, bohužel však pokud 

máme na skladě více titulů od stejného autora, je třeba dodat k takovéto hodnotě ještě 

číslo. Po tomto kroku je otevřena nová skladová karta, na které je třeba vyplnit název 

knihy, EAN kód (čárový kód), DPH, prodejní cenu. Z prodejní ceny se vypočte cena 

bez daně, poté je uživatel nucen dle poskytovaného rabatu od dodavatele dopočítat 

nákupní cenu bez DPH. Poté se nová skladová karta uloží a uživatel se vrátí zpět do 

zadávání. Pokud chce zadat uživatel titul, který již má skladovou kartu vytvořenu, zapne 

seznam těchto karet pomocí klávesy *. Takto uživatel postupuje dokud nenapíše 

veškeré položky z příjmového dokladu. Celkem má k dispozici uživatel 99 řádků 

dokladu. Poté co uživatel dokončí doklad, nechá položky abecedně seřadit, avšak není 

mu to automaticky nabídnuto. Po seřazení uloží doklad a program nabídne vytištění 

dokladu. Po vytištění na dokladu skočí program do hlavního menu. 
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Obr. 3 : Současný systém firmy - Příjem zboží 

 

4.3.2.2. Výdej zboží ze skladu 

Zde jsou dvě možnosti a to výdej zboží hotově nebo na fakturu. Po vybrání jedné 

z možností se otevře totožné prostředí jako v případě příjmu. Rozdíl je jen v číselné 

řadě. I zde uživatel vybere dodavatele (sklad), ze kterého bude zboží prodávat. Výběr 

prodávaného titulu probíhá stejně jako při příjmu zboží, které již má založenu 

skladovou kartu. Druhá možnost je pomocí EAN kódu, který lze zadat ručně nebo 

pomocí čtečky. Po přidání všech prodávaných titulů na doklad uživatel položky opět 

může setřídit dle abecedy. Poté doklad uloží a nechá vytisknout na tiskárně paragonů. 

Po skončení úkonu se program vrátí do hlavního menu. Pokud prodáváme tituly od 

různých dodavatelů jednomu zákazníkovi, musíme mu vystavit vždy nový doklad. 

 

4.3.2.3. Skladové karty 

Tato možnost menu nám umožňuje prohlížet a upravovat jednotlivé skladové 

karty. Lze zde zjistit a upravit jméno autora, název titulu, EAN kód, prodejní cenu, DPH 

a rezervaci titulu. Další položky již slouží jen k prohlížení. Se skladovou kartou 

můžeme provádět operace oprava, tisk a zrušení karty.  

 

Veškeré výše uvedené součásti hlavního menu používají při vyhledávání různá 

kritéria setřídění. Tituly lze třídit podle autora, názvu a EAN kódu. Bohužel vždy se 
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jedná jen o třídění podle abecedy, s tím že číslice jsou před abecedou a písmeno CH je 

bráno jako součást abecedy (položky na CH nejsou zařazeny pod písmeno C).  

 

Obr.4 : Současný systém firmy - Skladové karty 

 

4.3.2.4. Sestavy a přehledy 

V této položce menu uživatel může zjistit stav zásob dle vybraného skladu, 

prohlížet jednotlivé účetní doklady (příjemky a výdejky), vypsat bezobratové zásoby a 

karty bez zásob, nachystat inventurní soupis, analyzovat prodej a nákup a zjistit 

rezervované zásoby. Veškeré položky v tomto menu jsou tisknutelné a dají se třídit 

podle autora nebo názvu titulu. 

 

4.3.2.5. Nastavení 

V poslední položce hlavního menu lze nastavovat dobu splatnosti faktur, lze 

nastavit, jak chceme aby vypadaly jednotlivé doklady (pořadí umístění položek na 

dokladech), nastavení tiskáren a písma pro jednotlivé doklady. 

 

4.3.3. SWOT analýza systému  

Silné stránky 

• Jednoduchost programu a jeho snadná obsluha 

• Vyzkoušený a zaběhlý systém 
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Slabé stránky 

• Zastaralost programu 

• Chybějící funkce 

 

Příležitosti 

• Napojení systému na e-shop 

• Napojení systému na jiný systém v rámci výměny informací 

 

Hrozby 

• Požadavek dodavatelů na jiný výstup analyzovaných dat (měsíční výkazy 

prodeje) 

• Příliš mnoho titulů stejného názvu 

 

4.3.4. Zhodnocení systému 

Stávajícímu systému chybí mnoho funkcí, které značně znevýhodňují firmu 

oproti konkurenci. Nejvíce chybí funkce rozšířeného vyhledávání, která by umožnila 

vyhledávat v názvech titulů dle skupin písmen. Dále zcela chybí v systému možnost 

přijmout zboží na komisní sklad a možnost exportovat analyzovaná data do formátu 

vhodného pro výměnu informací s dodavateli či zákazníky (xls, pdf, txt). Zbytek funkcí 

systému, pak plní dostatečně svojí funkci a jsou pro uživatele užitečné. Do budoucna by 

firma mohla být ohrožena tím, že systém nepůjde propojit s e-shopem či s jiným 

systémem.   
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5. Návrhy a výběr řešení problému 

V této kapitole navrhnu možná řešení problému ve firmě, podrobně popíši 

každou z možností její výhody i nevýhody. Hlavními kritérii pro hodnocení bude časová 

a finanční náročnost a samozřejmě co největší míra odstranění nedostatků současného 

systému. 

 

5.1. Návrhy řešení problému 
 

a) Zakoupení nového systému 

Možnost zakoupení nového systému má hned několik výhod, a to že je tato 

varianta nejrychlejší, nejjednodušší a pro firmu bezpracná. Značnou nevýhodou je cena 

nového systému a to že systém nebude vytvořen přímo pro potřeby uživatele. Pokud by 

se firma rozhodla zakoupit hotový systém, investice by se pohybovala  v rozmezí od 

10 000,-Kč do 20 000,-Kč. V této cenové kategorii není příliš velký výběr, protože 

mnoho firem se snaží prodat celý informační systém a nikoliv jen její část. Možným 

řešením by proto bylo zakoupení inovovaného systému od současného dodavatele, 

společnosti SB Komplet. Ta nabízí dvě varianty programu a to verzi DOS a WIN. Verze 

DOS je v podstatě identická se současným systémem až na opravy, které se provedly za 

dobu od pořízení. Opravy jsou však jen kosmetického rázu. Druhou možností je verze 

WIN. Ta nabízí stejné funkce jako předchozí jen v jiném prostředí. Cena těchto systémů 

je 16 000,-Kč bez DPH za verzi DOS i s modulem komisní sklad, který tak současnému 

systému chybí a 10 000,-Kč bez DPH za verzi WIN. Co se týče modulu komisní sklad 

nepřipadá mi toto řešení firmy SB Komplet úplně nejlepší, protože zbytečně narušuje 

přehlednost systému. V případě, že by se firma rozhodla pro zakoupení verze WIN je 

třeba ještě počítat s investicí do nového PC v hodnotě 15 000,-Kč.   

 

b) Upravit stávající systém  

Druhou možností je upravení stávajícího systému tak, aby zcela odpovídal 

požadavkům firmy. V tomto případě by mohlo dojít k úpravě buď pracovníky firmy 

anebo externí společností. Jestliže by systém upravovali pracovníci firmy, muselo by 

tomuto kroku předcházet dlouhé analyzování systému a vazeb v něm. Následně by 
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došlo k odstranění přebytečných a doplnění chybějících funkcí a možností. Byla by to 

práce na dlouhé časové období vzhledem k jiné pracovní náplni zaměstnanců. Značnou 

výhodou by však byla úspora financí. V případě zadání úpravy systému externí 

společnosti by firma vynaložila nemalé náklady. Například úprava u firmy SB Komplet, 

která systém vytvořila, by přišla na částku jako nový systém. Možná že by částka byla i 

vyšší, ale nedá se to přesně vyčíslit, protože je těžké odhadnout, kolik času by taková 

úprava zabrala. Výhodou v obou případech upravení systému je skutečnost, že by firma 

nemusela kupovat nové PC. 

 

c) Vytvořit nový systém 

Poslední možností je vytvořit zcela nový systém dle požadavků firmy. Výhodou 

by bylo odstranění všech nedostatků, které má současný systém a přidání nových funkcí 

a možností. I v tomto případě firma může buď systém vytvořit sama za pomoci svých 

zaměstnanců nebo zadat výrobu externí firmě. V prvním případě je velkou výhodou 

úspora financí a to že systém budou tvořit lidé, kteří s ním budou následně pracovat. 

Nevýhodou pak zcela určitě bude delší časový úsek, po který bude systém tvořen. 

Pokud dojde k zadání tvorby systému externí firmě, tak největší nevýhodou bude cena. 

Ta by se odhadem pohybovala v rozmezí 20 000,-Kč až 100 000,-Kč v závislosti na 

rychlosti a kvalitě zpracování. Navíc musí firma v této možnosti počítat také se 

zakoupením nového PC, na kterém by nový systém bez problémů fungoval. 

 

5.2. Výběr řešení problému 

Vzhledem k tomu, že firma nedisponuje velkým množstvím peněz, které by 

mohla investovat, tak možnost zakoupit nový systém nebo jakkoliv zapojit do tvorby 

systému externí firmu se jeví jako nereálná. Při porovnání zbývajících možností úpravy 

současného systému nebo tvorby nového systému jsem dospěl k závěru, že pro firmu by 

bylo přínosnější nechat vyrobit zcela nový systém. Pro výběr této možnosti rozhodly 

především výhody nového systému, který bude zcela podle požadavků firmy, bude 

vytvořen v kratším časovém úseku a propojitelný s jinými aplikacemi (e-shop, 

dodavatelský SW). Jedinou nevýhodou je pak investice do PC. Velkou výhodou nového 

systému by bylo i jeho zavedení do provozu. Nový systém bude nainstalován na nové 
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PC a převod dat tak bude moci být uskutečněn za provozu. Což by v případě úpravy 

systému nebylo možné, protože po úpravě by z důvodu změny primárního klíče u zboží 

bylo nutné zavřít prodejnu na dobu převodu dat. Převod dat bude muset kompletně 

probíhat ručně, tzn. znovu zapsat veškeré zboží do systému, protože karta bude 

obsahovat nové položky kvůli kterým nemůže být převod proveden načtením 

stávajících údajů. 
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6. Návrh systému 

Návrh nového systému pro firmu bude probíhat v několika krocích. Nejdříve 

bude vytvořen relační datový model. Funkční model systému bude popsán dekompozicí 

úloh a DFD diagramy.  

 

6.1. Datový model 

Datový model bude obsahovat celkem 17 relací (tabulek), z toho 6 relací budou 

číselníky a zbylých 11 relací bude sloužit k zachycení dat. U složitějších relací popíši 

kompletní schéma včetně datových typů, délek, primárních klíčů, cizích klíčů a 

vstupních masek. Pro ilustraci vytvořím i jeden číselník. Položky označené kurzívou 

muset být povinně vyplněny. 

  

6.1.1. Relace Karty 

Karty 

Název typ délka 

ISBN N 15 

Název C 50 

EAN N 15 

Příjmení autora C 20 

Jméno autora C 20 

Prodejní cena N 7,2 

Cena bez DPH N 7,2 

Nákupní cena N 7,2 

DPH N 2 

Stav zásob N 3 

Rezervace N 3 

Poslední pohyb D  

Nakladatel C 25 

ID umístění C 3 

Poznámka C 50 

Klíčová slova C 100 

Tab.1 : Návrh relace Karty  
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Primárním klíčem této relace je řádek ISBN a žádný řádek nebude mít 

stanovenou vstupní masku. Cizí klíče jsou položky Nakladatel a ID umístění z relací 

Nakladatel a Umístění. 

 

6.1.2. Relace Dodavatelé  

Dodavatelé 

název typ délka 

ID Dodavatele N 5 

ID podnikání C 1 

Jméno C 20 

Příjmení C 25 

Název firmy C 50 

Ulice C 25 

Číslo popisné C 5 

PSČ C 5 

Číslo účtu C 20 

IČO N 8 

DIČ C 12 

Výše rabatu N 3 

Tab.2: Návrh relace Dodavatelé 

Primárním klíčem této relace bude řádek ID Dodavatele. ID podnikání a PSČ 

jsou cizí klíče z relací Forma podnikání a PSČ. Položka Číslo účtu bude mít vstupní 

masku ve tvaru XXXXXX-XXXXXXXXXX/XXXX. Dále bude mít vstupní masku i 

položka PSČ a to ve tvaru XXX XX. Povinně navíc musí být vyplněna jedna z položek 

Jméno nebo Název firmy. Pokud bude vyplněna položka Jméno musí být vyplněna i 

položka Příjmení. 

6.1.3. Relace Druh platby 

Druh platby H Hotově 

Název typ délka P Příkazem 

ID platby C 1 K Kreditní kartou 

Druh platby C 20 D Dobírka 

Tab.3 : Návrh relace Druh platby a číselníku 
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Primárním klíčem této relace je položka ID platby. Tabulka již bude naplněna 

daty a úpravy v ní budou možné jen správcem skladového systému. 

 

6.1.4. Relace Faktury přijaté 

Faktury přijaté 

název typ délka 

Číslo faktury C 14 

Datum vystavení D  

Datum splatnosti D  

Datum uskuteč.zdan.plnění D  

Variabilní symbol N 10 

ID dodavatele N 5 

Datum úhrady D  

Cena s DPH N 7,2 

Základ daně 9% N 7,2 

Odvod daně 9% N 7,2 

Základ daně 19% N 7,2 

Odvod daně 19% N 7,2 

ID platby C 1 

Uhrazena L  

Tab.4 : Návrh relace Faktury přijaté  

V této relaci je primárním klíčem řádek Číslo faktury. ID dodavatele a Způsob 

platby jsou cizí klíče z relací Dodavatelé a ID platby. V této tabulce není na žádném 

řádku vstupní maska a všechny položky musí být vyplněny. 

 

6.1.5. Relace Účetní doklady 

V tabulce je primárním klíčem položka Číslo dokladu. Cizí klíče jsou řádky Číslo 

faktury, ID dodavatele a ID odběratele. Právě tyto položky jsou jediné které nemusí být 

povinně vyplněny. Jsou však situace, kdy povinné jsou nikoliv však všechny. Nikdy 

nedojde k situaci, že by byly vyplněny všechny položky. V případě, že účetní doklad 

bude faktura, musí být vyplněny řádky Číslo faktury a jedno z ID podle toho zda-li jde o 

vydanou či přijatou fakturu. Nebo může nastat druhá situace, že půjde o prodej či příjem 

za hotové, takže bude vyplněn jen odběratel či dodavatel.  
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Tab.5 : Návrh relace Účetní doklady 

6.1.6. Relace Pohyby 

Pohyby 

název typ délka 

ID pohybu N 15 

ISBN N 15 

Datum D  

Číslo dokladu C 14 

Množství N 3 

Prodejní cena N 9,2 

DPH N 2 

ID skladu N 2 

Tab.6 : Návrh relace Pohyby 

Primárním klíčem tabulky je položka ID pohybu. Cizí klíče jsou položky ISBN, 

Číslo dokladu a ID skladu z tabulek Karty, Účetní doklady a Skladová místa. Na 

žádném řádku tabulky není vstupní maska a všechny položky musí být vyplněny. 

6.1.7. Relační datový model 

Relační datový model zachycuje všechny tabulky v systému a vazby mezi nimi. 

Kromě tabulek které jsou zmíněny výše obsahuje model ještě číselníky Forma 

podnikání, Nakladatelé, PSČ, Skladová místa a Umístění. Relace Odběratelé a Faktury 

Účetní doklady 

název typ délka 

Číslo dokladu C 14 

Datum dokladu D  

Cena celkem N 9,2 

Základ daně 9% N 9,2 

Odvod daně 9% N 9,2 

Základ daně 19% N 9,2 

Odvod daně 19% N 9,2 

Číslo faktury C 14 

ID dodavatele N 5 

ID odběratele N 5 
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vydané jsou velice podobné svoji strukturou jako Dodavatelé a Faktury přijaté. Zbylé 

tabulky slouží k získávání a uchování telefonů a e-mailů dodavatelů a odběratelů. 

Obr.5 : Návrh relačního datového modelu 
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6.2. Funkční model 

6.2.1. Dekompozice úloh 

 

Obr.6 : Dekompozice úloh 

 

6.2.2. DFD diagramy  

 

Obr.7 :  DFD diagram 0.té úrovně skladového systému 

 



 35 

DFD diagram 0.té úrovně poskytuje komplexní pohled na celý systém. Procesy 

zachycené v tomto diagramu jsou klíčové pro fungování systému. Na dalších DFD 

diagramech jsou vidět tyto procesy v podrobnějším rozpracování. Jelikož procesy 

Registrace titulu, Registrace odběratele a Registrace dodavatele mají téměř totožný 

DFD diagram, bude uveden jen jeden z nich. Ostatní jsou k dispozici jako příloha práce. 

 

 

Obr.8 : DFD - Registrace nového titulu (vlevo diagram 1. úrovně, vpravo 2. úrovně) 
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Obr.9 : DFD – Prodej zboží (diagram 1. úrovně) 

 

Obr.10 : DFD - Příjem zboží (diagram 1. úrovně) 

 

Obr.11 : DFD - Příjem zboží (diagram 2.úrovně) 
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Obr.12 : DFD - Prodej zboží (diagram 2. úrovně) 
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Obr.13 : DFD - Vrácení zboží (diagram 2. úrovně) 

6.3. Menu systému  

V této části práce dochází k částečné implementaci navrhovaného skladového 

systému. Přestože jde o návrh menu, obsahuje tato kapitola i informace o funkcích, 
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způsobu zpracování dat či ,jaké informace budou uživateli dostupné a které nikoliv. 

Hlavní menu bude obsahovat následující položky 

 

• Příjem zboží 

• Prodej zboží  

• Faktury 

• Skladové karty 

• Sestavy a přehledy 

• Nastavení  

 

6.3.1. Příjem zboží  

Tato položka menu umožní uživateli vybrat různé varianty příjmu zboží na 

sklad. Menu bude obsahovat položky   

• Příjem zboží na fakturu 

• Příjem zboží za hotové 

• Příjem na komisní sklad 

• Vrácení z komisního skladu 

 

Po kliknutí na kteroukoliv z možností příjmu dojde k otevření formuláře pro 

příjem zboží. Vizuálně bude stále stejný, ale v závislosti na způsobu příjmu bude mít 

různé možnosti. Jisté je, že každý formulář bude obsahovat číslo dokladu, dodavatele, 

skladové místo, datum, odběratele a tlačítka Skladové karty, Nová karta, Nový 

nakladatel, Uložit doklad a Ukončit bez uložení.  

Číslo dokladu bude mít tvar SKPRxxxxxxxxxxxx, kdy první čtyři číslice budou 

označovat aktuální rok a při přechodu do nového roku se automaticky změní. Navíc 

budou zbylé pozice vynulovány. Zbylý počet míst bude číslo, které se při uložení 

dokladu zvýší o jedničku. Číslo se bude ukládat do souboru, který bude speciálně pro 

tento účel vytvořen. Položka datum se bude získávat automaticky, naopak položka 

dodavatel bude plněna daty z databáze Dodavatelé a v závislosti na způsobu příjmu 

vyplní i položku skladové místo. Poslední položka odběratel bude pevně dána a bude to 

vždy firma, která bude systém provozovat. Nastavení informací o odběrateli bude 
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možné provést v menu Nastavení. Tlačítko Skladové karty otevře seznam všech 

vytvořených skladových karet. Tento přehled se bude získávat z tabulky Karty. Tlačítko 

Nová karta otevře formulář, který umožní uživateli vytvořit novou kartu. Tlačítko Nový 

nakladatel umožní zadat nového nakladatele. Tlačítko Uložit doklad bude mít při 

různých příjmech odlišné funkce, vždy však doklad setřídí dle abecedy, uloží celý 

doklad do relace Účetní doklady, jednotlivé položky dokladu se uloží do relace Pohyby 

a nakonec se vytiskne daňový doklad ve dvojím provedení. Jeden bude sloužit 

k archivaci a druhý obdrží zákazník. 

Pro celý tento formulář je nejpodstatnější samotné plnění dokladu přijímaným 

zbožím. Na dokladu bude u každého zboží uveden ISBN, název zboží, EAN, počet 

kusů, DPH, cena za jednotku s DPH , cena celkem a nakladatel. Zadat zboží na doklad 

půjde pomocí tlačítka Skladové karty a následného vybrání zboží z databáze kliknutím 

na něj. Další možností přidání zboží bude pomocí tlačítka Nová karta, kdy po zavření 

formuláře karty pomocí uložení, dojde k automatickému zápisu nového zboží na doklad. 

Na dokladu bude moci uživatel vyplnit jen jedinou položku a to počet kusů, jakmile 

bude počet potvrzen stiskem klávesy Enter, dojde k vypočtení celkové ceny zboží na 

řádku vynásobením hodnot ve sloupcích počet kusů a cena za jednotku. Zároveň bude 

vytvořen nový řádek dokladu. Na konci dokladu bude celková suma za doklad a 

rozúčtování sazeb DPH. Veškeré potřebné informace pro rozúčtování se budou získávat 

ze skladových karet.    

 

6.3.1.1. Příjem zboží na fakturu 

Tato možnost příjmu bude navíc obsahovat datum splatnosti, datum uskutečnění 

zdanitelného plnění, variabilní symbol a způsob platby. Datum splatnosti bude 

vypočteno z data aktuálního a bude přidáno 14 dnů. Datum uskutečnění zdanitelného 

plnění bude stejné jako datum aktuální. Variabilní symbol bude vytvořen z čísla 

dokladu, kdy dojde k odstranění zkratky SKPR. Způsob platby bude vybrán z číselníku 

Druh platby. Při uložení se doklad navíc ještě zapíše do relace Přijaté faktury a bude 

vyplněna položka ID dodavatele. Zboží z dokladu bude přijato na skladové místo, kde 

bude zboží ve vlastnictví firmy a takovýto sklad bude pouze jeden.  
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6.3.1.2. Příjem zboží za hotové 

Tato možnost příjmu umožní přijmout zboží pouze na skladové místo, kde bude 

zboží ve vlastnictví dodavatele. Jinou speciální možnost tento příjem mít nebude. 

 

6.3.1.3. Příjem na komisní sklad a Vrácení z komisního skladu 

Tento druh příjmu umožní přijmout či vrátit zboží na komisní sklad. Každý 

komitent bude mít zřízen vlastní sklad, na který bude výhradním dodavatelem. To, že 

sklad je komisní, bude označeno v tabulce Skladová místa v položce typ skladu. Podle 

toho se bude u komisních skladů zjišťovat dodavatel, prostřednictvím relace Účetní 

doklady, který se bude používat při vystavování dokladů. Rovněž by jméno dodavatele 

měl obsahovat i název komisního skladu.  

Příjem na komisní sklad bude probíhat úplně stejně jako v případě přijmu za 

hotové, samozřejmě s tím, že se zboží bude ukládat na příslušný komisní sklad. 

V případě vrácení z komisního skladu dojde k jistým změnám a to, že v tomto 

případě bude dodavatelem firma, která systém používá a odběratelem dodavatel na 

komisní sklad. Seznam zboží, z kterého se bude přidávat na doklad bude omezen pouze 

na zboží, které se nachází na příslušném skladovém místě a vrátit půjde pouze takový 

počet kusů, jaký je celkový stav zásob daného zboží na daném skladovém místě. Zboží 

které se bude vracet bude mít v tabulce pohyby u počtu kusů minusovou hodnotu. 

 
Obr. 14 : Návrh na formulář nového systému 
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6.3.2. Prodej zboží 

Tato položka menu umožní uživateli prodat zboží, které je skladem. Původní 

systém umožňoval prodávat pouze z jednoho skladu a proto pokud si jeden zákazník 

zakoupil více knížek od různých dodavatelů, muselo mu být vystaveno více dokladů. To 

se v tomto případě již nebude dít. Položka prodej zboží bude obsahovat 

• Prodej za hotové 

• Prodej na fakturu 

 

Prodej zboží bude mít po vybrání jedné z možností v menu formulář, který bude 

obsahovat datum, číslo dokladu a tlačítka Skladové karty, Uložit doklad a Ukončit bez 

uložení. Datum bude získáváno automaticky. Číslo dokladu bude ve tvaru 

SKVYxxxxxxxxxxxx, kdy první čtyři číslice budou zobrazovat aktuální rok. Při 

přechodu na nový rok dojde k vynulování zbylých pozic. Po uložení dokladu se toto 

číslo zvýší o jedničku a uloží do souboru. Jednotlivá tlačítka budou plnit stejné funkce 

jako u příjmových dokladů. Stejně tak se bude i přidávat zboží na doklad a rovněž se 

bude na konci dokladu počítat celková cena a bude se tvořit rozúčtování sazeb DPH. Na 

každý řádek dokladu však navíc přibude položka skladové místo, kde se bude zapisovat 

číslo skladu ze kterého je příslušné zboží odepisováno. Pokud bude vybrána k prodeji 

kniha, která se nachází na více skladových místech najednou, systém uskuteční 

požadavek směrem k uživateli ze kterého skladu má být zboží odepsáno. Číslo skladu 

bude následně zapsáno do příslušného sloupce dokladu. Změna bude i v přehledu zboží, 

kde se zobrazí pouze zboží, které nebude mít nulový stav zásob a při zadání počtu kusů 

nesmí být překročen jednak počet kusů na jednotlivých skladech a také počet kusů 

celkem. Maximálně tedy půjde odepsat pouze takový počet kusů, jaký je celkový stav 

zásob. Další změny dozná tlačítko Uložit doklad. U prodeje dojde při stisknutí tohoto 

tlačítka k přetřídění dokladu dle abecedy, následně systém ukáže uživateli cenu, kterou 

má požadovat po zákazníkovi. Jakmile obdrží uživatel od zákazníka peníze, zapíše 

obdrženou sumu do formuláře s cenou a po stisknutí klávesy mu systém vypočte, kolik 

má vrátit peněz a zároveň odešle signál na port pokladní zásuvky, která se otevře. Dále 

dojde k tisku dokladu na tiskárně paragonů. Doklad se uloží do tabulky Účetní doklady 

a každá položka tohoto dokladu se uloží to tabulky Pohyby. Vzhledem k tomu že tento 
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postup zcela popisuje možnost Prodej za hotové, bude se dále zabývat jen druhou 

možností prodeje. 

 

6.3.2.1. Prodej na fakturu 

Tato možnost bude kopírovat položku menu Příjem na fakturu. Rozdílem bude 

pouze fakt, že zde bude zadán odběratel místo dodavatele a výsledný doklad se místo do 

tabulky Přijaté faktury uloží do Vydané faktury 

 

6.3.3. Faktury 

Díky této položce menu bude moci uživatel sledovat vydané i přijaté faktury. 

Vzhledem k tomu, že faktura jde vystavit pouze jako součást příjmového či výdajového 

dokladu, nebude se dát pomocí tohoto menu žádná faktura přijmout ani vystavit. Menu 

bude obsahovat položky 

• Přijaté faktury 

• Vydané faktury 

 

Obě možnosti menu budou vycházet z relací stejných názvů. V obou případech 

se nám otevřou přehledy, kde bude možné jednotlivé faktury rozkliknout a zkontrolovat, 

které zboží bylo fakturováno. V přehledu pak uvidíme číslo faktury, datum vystavení, 

datum přijetí, datum splatnosti, dodavatel/odběratel, cenu bez DPH, cenu s DPH a 

zaškrtávácí políčko, zda-li je faktura uhrazena. Na konci přehledu bude přidán sloupec, 

ve kterém půjde zjistit kolik dní chybí do splatnosti faktury. Toto číslo se bude počítat 

porovnáním aktuálního data a data splatnosti. Pokud bude datum překročeno bude číslo 

červené a s minusovou hodnotou. Jakmile bude faktura označena jako uhrazena, pomocí 

začkrtávacího tlačítka, bude tento sloupec u příslušné faktury prázdný. Při zaškrtnutí 

políčka u vydané faktur dojde navíc k dotazu, zda-li chceme vytisknout příjmový 

doklad. 
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6.3.4. Skladové karty 

Tato část je založena na relaci Karty a obsahuje veškeré informace o zboží, které 

je ve skladovacím systému. V této části menu budou karty zobrazeny ve formě 

přehledu. Přehled bude mít několik sloupců a podle každého sloupce se bude dát třídit. 

Bude zde možnost hledat dle skupin znaků, a to v jakémkoliv sloupci. Vyhledávání 

bude fungovat tak, že jakmile se uživatel ocitne ve sloupci, ve kterém chce hledat 

jednoduše začnu psát hledaný řetězec a ten bude po stisknutí libovolné klávesy 

vyhledán. Přehled bude mít následující sloupce EAN, název, umístění, ISBN, 

nakladatel, příjmení autora, klíčová slova a celkový počet kusů.  

Po kliknutí na kterékoliv zboží se otevře formulář skladové karty, kde budou 

podrobnější informace o zboží. Bude se dát zjistit a změnit EAN, název, umístění zboží, 

prodejní cenu, prodejní cenu bez DPH, poznámku a klíčová slova. Dále bude formulář 

obsahovat nezměnitelné položky a to ISBN, nakladatele, autora, skladové místo a počet 

kusů na něm, celkový počet kusů, DPH, nákupní cenu a datum posledního pohybu. 

Všechny položky budou dostupné při zakládání karty, což se dá provést při přijímání 

zboží. Jediné co se nebude dát vypisovat je položka datum posledního pohybu, které se 

přepíše dle aktuálního data vždy, když dojde k pohybu zboží. Na konci každé skladové 

karty bude přehled všech dosavadních pohybů zboží. Tento přehled se bude tvořit 

z tabulky Pohyby dle ISBN zboží. Na konci skladové karty bude seznam skladových 

míst a počet kusů na každém skladu.  

   

6.3.4.1. Založení nové karty 

Pokud uživatel zjistí, že zboží ještě nemá založenou skladovou kartu, zvolí při 

příjmu zboží možnost Nová karta. Otevře se úplně čistá skladová karta, do které 

postupně vypíše výše uvedené údaje. Položky EAN, název zboží, ISBN, prodejní cena, 

umístění, DPH, nakladatel a autor zadá uživatel do karty z dodacího listu nebo přímo ze 

zboží. Novinkou oproti současnému systému se stanou klíčová slova, která budou 

sloužit pro snadnější vyhledávání zboží. U každého zboží bude několik slov, které 

budou obsahovat základní údaje o knize. Položka nakladatel bude seznam načtený z 

tabulky Nakladatelé. Nákupní cena a cena bez DPH se vypočítá z prodejní ceny. Cena 

bez DPH se vypočte jako prodejní cena x koeficient DPH, které uživatel zvolí přímo 



 45 

v kartě. Nákupní cena se vypočte jako cena bez DPH x (rabat dodavatele/100). Výši 

rabatu získá systém z tabulky Dodavatelé, dle dodavatele zboží aktuálně vystavovaného 

dokladu. Počet kusů se zapíše do skladové karty až po uložení dokladu a bude se měnit 

při každém pohybu zboží. Vždy půjde o součet kusů z tabulky Pohyby.  

Skladová karta nepůjde zrušit a nikdy nemůže dojít k situaci, že by v položce 

stav zásob byla záporná hodnota.   

 

6.3.5. Sestavy a přehledy  

V této části menu bude uživatel moci získat souhrnné informace o zboží, kartách 

a neuhrazených fakturách. Položky Karty bez obratu a Analýza prodeje budou začínat 

formulářem, kde si uživatel vybere, která skladová místa chce vypsat a v jakém 

časovém období. Formulář bude formou zaškrtávacích políček. Veškeré přehledy a 

sestavy budou tisknutelné a budou se dát setřídit podle jednotlivých sloupců. Ve všech 

přehledech bude fungovat vyhledávání stejné jako v případě skladových karet. 

Jednotlivé položky tohoto menu budou 

 

• Stav zásob 

• Účetní doklady 

• Karty bez obratu 

• Karty bez zásob 

• Inventurní soupis 

• Analýza prodeje 

• Neuhrazené faktury 

 

6.3.5.1. Stav zásob 

Představuje jednoduchý přehled, kde bude možné zjistit stav jednotlivých 

skladových míst či všech skladů najednou. Přehled bude tvořen z tabulek Skladová 

místa a Karty. Jednotlivé sloupce budou veškeré informace o zboží z relace Karty. 
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6.3.5.2. Účetní doklady 

Přehled, který umožní prohlížet jednotlivé příjmy a prodeje. Bude získáván 

z tabulky Pohyby a budou vypisovány všechny položky z této tabulky. Po kliknutí na 

doklad dojde k sestavení dokladu pomocí tabulky Pohyby a bude tedy vidět veškeré 

položky, který doklad obsahuje. Tento doklad nepůjde nijak upravovat.  

 

6.3.5.3. Karty bez obratu 

Přehled sloužící ke zjištění zboží, které nemá pohyb. Bude zjišťován pomocí 

položky Datum posledního pohybu z tabulky Karty. Karta bude v přehledu zapsána 

v případě, že datum posledního pohybu nebude v období, které zadal uživatel při 

vytváření přehledu. Přehled bude obsahovat veškeré položky z tabulky karty a po 

kliknutí se otevře skladová karta. 

 

6.3.5.4. Karty bez zásob 

Přehled bude vytvořen na základě položky Stav zásob z tabulky Karty. Do 

přehledu se karta zapíše v případě, že stav zásob karty je nulový. Přehled bude 

obsahovat veškeré položky z tabulky karty a po kliknutí na řádek přehledu se otevře 

skladová karta. 

 

6.3.5.5. Inventurní soupis 

Způsob vytvoření přehledu bude stejný jako v případě stavu zásob. Navíc však na 

konec přehledu přibude sloupec pro skutečný stav zásob zjištěný vizuální kontrolou. 

K dispozici budou dvě možnosti inventurního soupisu. První verze pro tisk, druhá verze 

pro kontrolu přímo v PC. Pro kontrolu v PC bude možné vypisovat hodnoty přímo do 

sloupce a na konci program nabídne možnost kontroly soupisu, kdy systém porovná 

počet kusů na skladě a skutečný počet kusů zadaný uživatelem. Po kontrole vytiskne 

systém celý soupis a řádky, které nebudou souhlasit označí. 
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6.3.5.6. Analýza prodeje 

Tento přehled vznikne pomocí tabulek Pohyby a Karty. Bude obsahovat všechno 

zboží, které se v zadaném časovém období prodalo. Půjde tedy o všechny prodejky, 

doklady se zkratkou SKVY, za dané období. Přehled bude obsahovat sloupce ISBN, 

název zboží, EAN, počet prodaných kusů, skladové místo, cenu za jednotku, cenu 

celkem a DPH. Podle každého sloupce bude možné doklad třídit. Navíc půjde zobrazit 

přehled i podle jednotlivých skladových míst a každý přehled se bude dát exportovat do 

formátu xls. 

 

6.3.5.7. Neuhrazené faktury 

Poslední přehled bude vytvářen z tabulek Přijaté faktury a Vydané faktury. 

V přehledu se zobrazí všechny faktury, které ještě nejsou uhrazeny, což zjistíme pomocí 

položky Uhrazeno v jednotlivých relacích. Do přehledu se zařadí ty faktury, které 

budou mít u této položky hodnotu NE.  

 

6.3.6. Nastavení 

Poslední položka menu bude sloužit k nastavení tiskáren, adresy uživatele a k 

přidávání dodavatelů, odběratelů, nakladatelů, skladových míst a umístění. Jednotlivé 

položky menu budou 

• Nastavení tiskárny paragonů 

• Nastavení tiskárny sestav a faktur 

• Nastavení adresy 

• Přidání dodavatele, odběratele, nakladatele 

• Přidání skladového místa 

• Přidání umístění 

6.3.6.1. Nastavení tiskárny paragonů 

Zde bude moci uživatel vybrat šířku paragonů, typ a velikost písma na paragonu, 

nastavit razítko pro paragon a zvolit tiskárnu. Šířka paragonů bude nastavitelná 

v rozmezí 60 až 80 mm. K výběru by měly být všechny tiskárny dostupné z počítače. 

Razítko bude obsahovat údaje o uživateli systému a bude se tisknout na všechny 
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pokladní doklady tištěné tiskárnou paragonů. Razítko bude obsahovat položky název 

firmy, adresa firmy, IČO, DIČ, telefon a poznámku. 

6.3.6.2. Nastavení tiskárny sestav a faktur 

Tato část menu umožní uživateli zvolit tiskárnu, typ a velikost písma a umožní 

vložit razítko. Jde tedy o stejné nastavení jako v případě nastavení tiskárny paragonů 

s tím, že razítko se bude používat pouze na sestavách nikoliv na fakturách. 

6.3.6.3. Nastavení adresy 

Zde uživatel zadá údaje o sobě, které se budou používat na fakturách. Uživatel 

zde nastaví název firmy, adresu firmy, telefon, e-mail, IČO, DIČ, číslo účtu a evidující 

úřad nebo soud. Půjde tedy o stejné informace, které zjišťujeme u dodavatelů či 

odběratelů. 

6.3.6.4. Přidání dodavatele, odběratel, nakladatele 

Tato možnost menu otevře formulář, na kterém si uživatel vybere, kterou 

z možností chce provést. Půjde o stejnou činnost jako v případě zadávání vlastní adresy 

a to u dodavatelů a odběratelů. Informace se budou ukládat do relací Dodavatelé a 

Odběratelé. U nakladatele zapíšeme pouze jeho název a případný popis. Nový 

nakladatel se uloží do tabulky Nakladatelé. 

6.3.6.5. Přidání skladového místa a umístění 

Poslední položka celého menu umožní přidat nové skladové místo a umístění. 

Nová data se budou ukládat prostřednictvím formuláře do tabulek Skladové místo a 

Umístění. Do této části menu bude mít přístup pouze správce systému. 
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7. Závěr 
 

Práce se zabývá návrhem, jak vytvořit skladový systém, který bude následně 

implementován a využit v praxi. V počátku práce byly popsány teoretické poznatky a 

byly vysvětleny základní pojmy, jako relační datový model, funkční model či DFD 

diagram. Jedním z úkolů bylo vytvoření relačního datového modelu a popis relací a 

vazeb mezi nimi. Po dokončení návrhu byl zmíněný systém částečně implementován, 

plná implementace proběhne v budoucnu s jejím následným uvedením do praxe. Při 

vytváření návrhu nového skladového systému byly použity data ze systému stávajícího, 

dále byl využit DFD diagram a další metody, které byly popsány výše. 

Záměrem bakalářské práce bylo navrhnout skladový systém pro konkrétní firmu 

specializující se v oboru knihkupectví. Cílem bylo odstranit veškeré současné 

nedostatky předchozího systému, které omezovaly pracovníky při výkonu práce, a také   

přidat nové funkce, jenž byly doposud zaměstnanci postrádány. Především jde o funkce 

ovládající komisní sklad. Dále o kompletní nový návrh datové struktury. Podmínkou 

také bylo, aby celý systém byl navržen tak, aby se dal využít i v jiných knihkupectvích. 

Stanovené cíle byly splněny a vytvořený návrh nového skladového systému 

může být dále postoupen a využit pro kompletní implementaci. 
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9. Seznam příloh 

 

Příloha 1 : DFD diagram – Registrace nového odběratele (1. a 2. úroveň) 

Příloha 2 : DFD diagram – Registrace nového dodavatele (1. a 2. úroveň) 

Příloha 3 : DFD diagram – Vystavení přijaté faktury 

Příloha 4 : DFD diagram – Vystavení vydané faktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 1 : 

 

DFD diagram - Registrace nového odběratele (1. a 2. úroveň) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 2 : 

 

DFD diagram - Registrace nového dodavatele (1. a 2. úroveň) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 3 : 

 

DFD diagram - Vystavení přijaté faktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 4 : 

 

DFD diagram - Vystavení vydané faktury 
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