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ABSTRAKT 

Elektronická fakturace je za�ínajícím fenoménem moderní doby. Její p�ehlednost, návaznost 

na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická výhodnost hovo�í zcela jasn� pro 

postupné zavád�ní tohoto prvku k jednotlivým obchodním subjekt�m. 

Tato diplomová práce si dala za cíl návrh takového platebního systému, ve kterém bude 

pracováno nejen s fakturami, ale i s následnými platbami �i p�evodem do formát� k tomu 

ur�eným. 

 

Klí�ová slova: Faktura, elektronická fakturace, platba, platební systém   

 

 

 

ABSTRACT 

Electronic billing is an beginning phenomenon of modern age. Clarity, interaction with other 

system and informations, simplicity and value for money speaks very clearly for the gradual 

introduction of this element to the variol business entities. 

This thesis has own tendency: suggestion of a payment system that will not working only 

with invoices, but also subsequent or conversion into formats for this purpose. 

 

Keywords: Invoice, electronic billing, payment, payment system 
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ÚVOD 

21. století je érou Internetu a po�íta�� v�etn� automatizace a p�evodu klasických formát� 

na ty digitální. Tento trend zachytila i fakturace a platební systémy. Tradi�ní klasické 

„papírování“ v kancelá�i bude postupn� nahrazovat elektronická fakturace a platební 

systémy se budou postupn� automatizovat. Hlavní myšlenkou této práce bude navržení 

takového systému, aby spl	oval nejnov�jší postupy a p�ístupy v elektronické fakturaci a byl 

dostate�n� pohodlný a p�ístupný pro b�žného uživatele. 

Cílem je pak vytvo�ení efektního i efektivního platebního systému, který bude zam��en 

zejména na elektronickou fakturaci a její následné napojení na další informa�ní systémy a 

technologie. Elektronická fakturace jako taková je moderní, nastupující a rychle se vyvíjející 

nástroj, která firmy i jednotlivci využívají k placení výrobk� i služeb mnohem rychleji a 

efektivn�ji, než tomu bylo doposud. Navrhovaný systém by m�l spl	ovat veškeré nároky a 

požadavky, které jsou v dnešní dob� kladeny na obdobné systémy a to jak z pohledu 

bezpe�nosti, tak t�eba i jednoduchosti ovládání.  

Práce bude rozd�lena na dv� hlavní �ásti. První �ást práce bude zam��ena na teoretické 

základy, které je pot�eba znát k vytvo�ení takovéhoto systému a seznámení se se základními 

pojmy v oblasti elektronické fakturace.  

V první kapitole se zam��ím na elektronickou fakturaci jako takovou, uvedu její využití a 

analogii s tradi�ním fakturováním, které je dnes b�žné ve st�edních a menších firmách. Dále 

pak uvedu legislativní rámec, nap�. zákony, ustanovení a doporu�ení, kterými se 

elektronická fakturace, pop�. další �ásti navrhovaného informa�ního systému �ídí.  

Ve druhé kapitole se pokusím podrobn� zanalyzovat výhody a nevýhody elektronické 

fakturace nejen ve vztahu k tradi�ním faktura�ním postup�m, ale i k nasazení t�chto 

systém� do firem, kde jsou tyto postupy zavedeny. Na záv�r této kapitoly se pokusím o 

shrnutí výhod a nevýhod a vyvození záv�ru. 

T�etí kapitola, která je zárove	 poslední kapitolou teoretické �ásti, bude p�edstavovat 

jednotlivé technologie, které budou využity pro ú�ely navrhovaného systému. Seznámí nás 

nap�. s webovou službou, standardem ISDOC, databázovým jazykem SQL nebo 

elektronickým podpisem. 
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Druhá, tzv. praktická �ást práce již bude obsahovat samotný návrh uvažovaného platebního 

systému. 

�tvrtá kapitola bude zam��ena na analýzu systému, zejména pak na uživatelské požadavky. 

Rozeberu zde jak funk�ní požadavky, které kladou d�raz na funk�nost a ovládání systému, 

tak i nefunk�ní, které se zam��ují na ostatní, i když nepodružné aspekty ovliv	ující 

kone�nou uživatelskou p�ív�tivost celého systému. 

V páté kapitole bude navrhnut use case model, který podrobn� znázor	uje jednotlivé 

�innosti, ke kterým m�že v systému dojít. Každý use case bude dopln�n scéná� a o diagram 

aktivit. Jednotlivé use case modely jsou shrnuty do balí�k� dle jejich funk�nosti. 

Šestá kapitola bude zam��ena na architekturu a strukturu systému, bude zde popsán datový 

model a ostatní komponenty, které se týkají navrhovaného systému. 

V sedmé a zárove	 poslední kapitole celé práce bude uveden návrh interface systému, v�. 

ukázek základních formulá�� a p�ehled�. 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
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1 ELEKTRONICKÁ FAKTURACE 

1.1 Seznámení 

Elektronická fakturace je moderní, ekologický, jednoduchý a efektivní zp�sob p�edávání 

da	ových doklad�. Nahrazuje klasickou papírovou formu fakturace v plném rozsahu dle 

platných zákon� �R (viz bod 2.2 této práce). 

O� vlastn� u elektronické fakturace jde? Uve
me si analogii s tradi�ním fakturováním v 

následujících tabulkách 1.1 (vystavení faktury) a 1.2 (p�ijetí faktury).  

 

Událost Klasická Elektronická 

1. 
Fakturant/ka napíše fakturu v IS 

�i jinak (textový editor, ru�n�) 
Fakturant/ka napíše fakturu v IS 

2. Tisk faktury, razítko, podpis 
Export do PDF (�i dalších formát�), 

p�ipojení el. Podpisu 

3. Odeslání faktury poštou Odeslání faktury e-mailem 

4. Archivace faktury Archivace prost�ednictvím IS 

 Tabulka 1.1 - Události p�i klasické i elektronické fakturaci - vystavení faktury 

 

 

Událost Klasická Elektronická 

1. P�ijmeme fakturu poštou P�ijmeme fakturu e-mailem 

2. 
Fakturant/ka p�epíše fakturu do 

IS pop�. zapíše do evidence 

Fakturant/ka jednoduše naimportuje 

fakturu do IS 

3. Archivace faktury Archivace prost�ednictvím IS 

Tabulka 1.2 - Události p�i klasické i elektronické fakturaci - p�ijetí faktury 
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Jak vidíme, jedná se o tytéž pracovní úkony, jen forma, složitost, �asová a finan�ní 

náro�nost se pon�kud liší. Dá se �íci, že elektronická fakturace uleh�uje práci fakturantce, 

nemluv� o dalších výhodách uložení faktur v elektronické podob� (viz bod 3.1 této práce). 

Da	ové doklady jsou v podstat� místo poštou zasílány e-mailem v oblíbeném formátu PDF 

(software k prohlédnutí tohoto formátu je voln� dostupný) a nyní nov� i v XML formátu ve 

standardu ISDOC a archivovány v IS, kde je lze posléze velmi lehce nalézt a dále 

zpracovávat.  

1.2 Legislativa 

Pravidla pro elektronickou fakturaci jsou dána n�kolika zákony, p�i�emž hlavním právním 

dokumentem, který byl prvním impulzem ke zm�n� na poli elektronické fakturace je ur�it� 

zákon �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, § 26 odst. 4. Ten poprvé umožnil vést, 

doru�ovat a archivovat da	ový doklad i v elektronické podob� zcela bez existence jeho 

papírové verze. 

Dalším, nemén� d�ležitým právním p�edpisem je zcela jist� Zákon o ú�etnictví �. 563/1991 

Sb. V tomto zákon� se jasn� definuje, jaké náležitosti a formu má mít faktura (da	ový 

doklad). 

Pro používání elektronického podpisu je Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., 

novelizovaný zákonem �. 440/2004 Sb. 

Da	ový doklad ve formátu PDF je opat�en elektronickou zna�kou založenou na 

kvalifikovaném systémovém certifikátu a spl	uje veškeré právní náležitosti �R a sm�rnice 

EU. Takto podepsané faktury, da	ové doklady, spl	ují požadavky zákona �. 235/2004 Sb. 

o dani z p�idané hodnoty na vystavování da	ových doklad� v elektronické podob� (§ 26, 

odst. 4) a jejich archivaci v elektronické podob� (§ 27, odst. 2). 

Dalším d�ležitým, i když ne zrovna právním, dokumentem je Deklarace o spole�ném 

postupu v oblasti elektronické fakturace v �R. Plné zn�ní deklarace je P�ílohou �. 1 této 

práce. Tuto deklaraci podepsali zástupci významných softwarových spole�ností, které 

implementují platební, ú�etní a faktura�ní software. Jak o deklaraci prohlásil  16. 10. 2008 

pro �TK tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek:  
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"Je to dohoda všech vývojových, prodejních a implementa�ních firem, že se dohodnou a 

budou implementovat jednotný faktura�ní formát. Je to krok, který výrazným zp�sobem 

zjednoduší a usnadní administrativní zát�ž jak plátc�m, tak správc�m."  

Výrobci softwaru zavedou jediný standard pro elektronické faktury. Finance.cz : p�evzatá 

zpráva �TK [online]. 16.10.2008, �. 195777, [cit. 2010-05-31]. Dostupný z WWW: 

<www.finance.cz>. 

Dohoda je unikátní i tím, že dovolí vznik standardu na základ� demokratické shody a 

„zdola“ definovat standardy a formáty, které budou následn� implementovány do produkt� 

týkajících se fakturace.  

Deklarace samoz�ejm� p�inese snížení náklad� soukromých subjekt� i ve�ejné správy, 

zrychlení procesu fakturace a odstran�ní nutnosti archivovat papírové doklady. 

Návrh standardu jako takového vychází z doporu�ení UBL 2.0, vznikl na p�d� pracovní 

skupiny SPIS „Elektronické standardy a vým�na dat“ a nese název „ISDOC“. 
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2 VÝHODY A NEVÝHODY ELEKTRONICKÉ FAKTURACE 

2.1 Výhody 

Jak již bylo �e�eno v bod� 2.1 této práce, jasnou a neoddiskutovatelnou výhodou je uleh�ení 

práce pracovník�m faktura�ních odd�lení, zp�ehledn�ní evidence p�ijatých a odeslaných 

faktur, jejich efektivn�jší zpracovávání, vyhledávání a p�ípadná editace. Dalším nemén� 

d�ležitým kladem je navázání dalších informací k fakturám, nap�. o platbách t�chto faktur, 

pozastávkách uplat	ovaných k t�mto fakturám apod. 

Jakkoliv by se mohlo zdát, že tato kritéria by mohla sta�it pro p�esv�d�ení firem k nasazení 

t�chto systém� do ostrého provozu, není tomu tak. Každá z firem si od informa�ních 

systém�, v�etn� toho platebního, slibuje nejen p�ehledn�jší a dostupn�jší informace, ale i 

zna�nou úsporu finan�ních prost�edk� k jejich získávání, zpracovávání a uchovávání. V 

tomto p�ípad� ovšem mohou firmy z�stat klidné, finan�ní úspora u elektronické fakturace je 

patrná (odhady a studie hovo�í až o 20% uspo�ených náklad� na fakturaci). Faktury se 

nemusí tisknout, z �ehož plyne úspora papíru, náplní do tiskáren, opot�ebení tiskáren atd., 

nemusí se posílat poštou, což znamená úsporu za poštovné a obálky a v neposlední �ad� se 

faktury v papírové podob� nemusí skladovat, což zna�í úsporu skladovacích prostor, 

šanon�, složek a dalšího kancelá�ského materiálu. "�as jsou peníze", hlásá jedno p�ísloví, a i 

zde m�žeme k hlavním výhodám za�adit i �asovou úsporu, kdy mail dorazí v rámci minut, 

kdežto poštou v rámci dní, nemluv� o �asu stráveným p�episem p�ijatých faktur do 

informa�ních systém�, zakládání faktur, jejich pozd�jší vyhledávání apod. 

Další podstatnou výhodou elektronické fakturace je práv� standardizace jejího formátu 

(ISDOC pop�. UBL 2.0). Tento fakt zajiš�uje to, že námi vytvo�ená faktura m�že být 

na�tena do kteréhokoliv standardizovaného informa�ního, faktura�ního nebo ú�etního 

systému nejen v rámci naší republiky, ale celosv�tov�. Standardy také zajiš�ují propojení 

mezi dalšími doklady v obchodním styku, jako jsou objednávky, dodací listy, nabídky a jiné. 

Bez nadsázky se dá �íct, že elektronická fakturace je pouze špi�kou ledovce v elektronizaci 

veškerých doklad� a informací, které se mohou v obchodním sv�t� vyskytnout. Napojení na 

moderní zp�soby placení (internetové bankovnictví, platba platebními kartami) nebo 

komunikace (email, datové schránky) je jen podtržením výše zmín�ného. 
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P�ehled nejzásadn�jších výhod 

� jednoduchá manipulace s da	ovým dokladem v elektronické podob� 

� jednoduchá archivace podepsaných soubor� PDF 

� zkrácení doby pot�ebné k doru�ení dokladu zákazníkovi 

� možnost elektronické archivace doklad� - úspora prostoru p�i archivaci 

� �asová a finan�ní úspora 

� v p�ípad� ISDOC jednoduchá možnost importu do jiných ú�etních, informa�ních �i 

faktura�ních systém� 

� možný export do dalších formát�, podporujících elektronickou platbu (elektronické  

bankovnictví, platební karty apod.) 

� stejné standardy na �eském i sv�tovém trhu se zachováním místních zvyklostí a 

zákon� 

� napojení dalších doklad� a informací k dané faktu�e �i zakázce 

 

2.2 Nevýhody 

Samoz�ejm� je nutné p�ipustit, že každý systém má své klady i zápory. Nejinak je tomu i u 

elektronické fakturace. Nap�. co s klienty, kte�í nemají p�ístup k internetu nebo nemají sv�j 

email. Vžijme se nap�. do role prodejce d�ev�ných prken pro drobné �emeslníky – truhlá�e, 

stolá�e apod., jehož klienti mohou být i starší lidé neholdující novotám typu email, Skype �i 

Facebook. Nutit potom n�koho platit v hotovosti �i, nedej Bože, si po�izovat email a chodit 

do internetových kaváren platit n�jaké faktury je samoz�ejm� nereálné. 

Na papírovou fakturu, širší ve�ejností branou jako poctivou, neošiditelnou a 

nenahraditelnou, prost� spousta lidí stále nedá dopustit.  

Dalším, nemén� pal�ivým, problémem se m�že zdát potvrzení doru�ení emailu. U zaslání 

poštou je to jednoduché, p�iplatíme si za doru�enku a máme po problému. Jak to však 

vy�ešit s emailem? M�žeme p�ipojit žádost o potvrzení p�ijetí, ovšem sta�í kliknutí na 

storno v tomto potvrzení a nemáme žádnou zprávu o tom, zda doty�ný fakturu dostal �i 

nikoliv.  

A co samotné zaslání faktury klientovi p�es elektronickou poštu, je to v�bec legální? 

Nejedná se snad o spam, �ili nevyžádanou poštu? V ideálním p�ípad� je dobré získat souhlas 
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p�íjemce s tím, že souhlasí s p�íjmem elektronické faktury. Ovšem i bez tohoto souhlasu 

m�žeme být klidní, zákon nic takového, jako je zaslání faktury mailem nezakazuje. Musíme 

ovšem i zvážit to, že pokud daný odb�ratel holduje papírovým verzím faktur, zasláním 

faktury elektronické p�eneseme problém i náklady s tím spojené na n�j a hrozí ztráta jeho 

d�v�ry i jeho kupní síly. 

Jako poslední zásadní problém vidím i �eskou povahu, ned�v�ru v nové v�ci, malou 

vzd�lanost v IT technologiích, trvání na tradi�ních principech a postupech a �asto i 

po�izování specializovaného software, který je pro spoustu menších firem a živnostník� 

po�ád ješt� drahý a vidí ho jako zbyte�ný. 

 

P�ehled nejzásadn�jších nevýhod 

� klienti bez emailu a trvalého p�ístupu k internetu 

� potvrzení doru�ení faktury není lehké dokázat 

� získání souhlasu se zasíláním faktur v elektronické podob� 

� p�íliš novátorské pro v�tšinu tuzemských menších firem 

� archivace dat 

� náklady na nákup specializovaného software 

� zdlouhavé vyhledávání 

� minimální možnost editace 

� žádné napojení na moderní prvky 

 

2.3 Shrnutí 

Pokud si projdeme veškeré výhody a nevýhody elektronické fakturace, dojdeme k záv�ru, 

že tento systém má zcela jist� smysl a do budoucna pln� nahradí papírovou fakturaci. V 

sou�asné dob� však není �eská spole�nost pln� vzd�lána a p�ipravena na rychlý p�echod k 

této metod� a spousta firem ješt� dlouho z�stane u klasické fakturace nebo bude používat 

ob� metody v závislosti na tom, jak se s daným odb�ratelem domluví. Velkým posunem 

v tomto ohledu bylo spušt�ní projektu Datových schránek, které firmy p�ece jen donutili 

k ur�ité spolupráci prost�ednictvím elektronické komunikace. Také si myslím, že se tímto 

zvýšila d�v�ra v elektronický podpis, i když zcela jist� ne u všech potencionálních 
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zákazník�. Výhledov� to bude vypadat tak, že postupem �asu bude p�ibývat jak firem, které 

budou využívat ekonomické informa�ní systémy spole�n� s faktura�ními programy 

podporující elektronickou fakturaci, tak i lidí, kte�í se budou odklán�t od plateb v hotovosti 

�i plateb složenkami k jejich elektronické verzi (internetové bankovnictví, platba kartou p�es 

internet). Všechny tyto faktory budou p�ispívat k rozvoji a uplatn�ní elektronické fakturace, 

její napojení na další platební a ú�etní systémy. 
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3 SEZANÁMENÍ S VYUŽÍVANÝMI TECHNOLOGIEMI 

3.1 Webová služba 

Jako základní technologií pro vytvo�ení automatizovaného platebního systému byla vybrána 

webová služba. Jedná se o pom�rn� novou technologii, která umož	uje být vzdálen� 

zavolána p�es internet, což je p�esn� ten požadavek, který by m�l náš platební systém 

využít. Webová služba je ve své podstat� jednotkou aplika�ní logiky (komponentou), která 

komunikuje pomocí HTTP protokolu. Základním stavebním kamenem je standard XML, 

který je práv� pomocí HTTP zaslán služb�, ta jej zpracovává a zasílá zp�t. Díky tomuto 

základnímu protokolu a jednoduchosti XML standardu je webová služba multiplatformní, 

tzn. je využitelná pro více platforem zárove	. 

 

Hlavní výhody webové služby: 

� jednoduchost – spo�ívá v tom, že m�že být podporována širokou škálou platforem 

� volné spojení – služba m�že rozší�it svoje rozhraní, p�idat nové metody, aniž by to 

ovlivnilo klienty (pokud zachová p�vodní metody) 

� je bezstavová – klient vznese požadavek, služba vrátí výsledek a spojení je 

ukon�eno, tzn. neexistuje permanentní spojení. Bezstavový je i HTTP protokol, 

který služby využívají (jen pomocí n�kterých nestandardizovaných technik, nap�. 

cookies) 

� p�ív�tivé k firewallu – firewally bývají problém pro distribuované systémy. S �ím 

firewall nemá pov�tšinou problém je http provoz na portech 80 a 443. Webové 

služby b�žn� využívají http a proto mohou bez problém� procházet p�es firewally 

aniž by pot�ebovaly n�jaké zvláštní nastavení firewallu 

 

Samoz�ejm� že i webová služba má své zápory a nevýhody. Jak by se mohla zdát její 

jednoduchost geniální, zde si vybírá svou da	. Základním nedostatkem je jen jednosm�rná 

komunikace, kdy po p�erušení spojení si už webová služba nem�že zp�tn� zavolat klienta. 

Pro pot�ebu našeho systému ovšem webová služba zcela posta�uje. 
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3.2 UBL 2.0 a ISDOC 

Jak již bylo p�edesláno v bod� 2.2 této diplomové práce (a dále v P�íloze �. 1), byl jako 

standard pro elektronickou fakturaci a platební systémy vybrán formát ISDOC, který 

vychází z mezinárodního standardu UBL 2.0. Jako akcepta�ní test bude proveden 

bezchybný export a import zpráv v tomto formátu, jak je požadováno ve zmi	ované 

deklaraci (P�íloha �. 1 této práce).  

 

UBL 2.0 (Universal Business Language v2.0 – univerzální obchodní jazyk verze 2.0) 

Mezinárodní standard, který je založen na formátu XML. Ve své podstat� definuje 

strukturu formátu XML pro dokumenty, které se využívají v obchodním styku. To 

umož	uje obchodní komunikaci mezi r�znými spole�nostmi nejen v rámci jednoho státu, ale 

zejména v mezinárodním obchodu. Jednotlivé státy mají ve svém da	ovém a obchodním 

systému svá specifika, ovšem drtivá v�tšina údaj� je shodná pro v�tšinu sv�tových 

ekonomik. Práv� UBL 2.0 umož	uje posílat dokumenty v elektronické podob� tak, aby je 

ostatní spole�nosti mohli bez problému naimportovat do svých informa�ních systém�, pop�. 

je jinak zpracovávat. V následujícím diagramu (obrázek �. 1) jsou názorn� vid�t procesy a 

úlohy, které pokrývá jazyk UBL 2.0. 

OASIS: Advancing open standards for the global information society [online]. 12. prosinec 

2006 [cit. 2010-05-31]. Universal Business Language v2.0. Dostupné z WWW: 

<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/UBL-2.0.html>. 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2010 21 

 

 

Obrázek �. 1. Use case model – UBL 2.0 
OASIS: Advancing open standards for the global information society [online]. 12. prosinec 

2006 [cit. 2010-05-31]. Universal Business Language v2.0. Dostupné z WWW: 

<http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0/UBL-2.0.html>. 
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ISDOC 

Vychází z UBL 2.0, ale jsou do n�j p�idána �eská specifika (nap�. da	ový zálohový doklad). 

Zatím, oproti UBL, se zam��uje pouze na formu faktury a opomíjí navazující dokumenty 

jako je objednávka, výdejka apod. Do budoucna se ur�it� plánuje s rozší�ením i na další 

dokumenty, jelikož práv� výchozí formát UBL 2.0 toto umož	uje. ISDOC také využívá 

standard XMLSignature, což je elektronický podpis ve formátu XML, tzv. XML podpis. U 

ISDOC se doporu�uje tento podpis využívat spole�n� s �asovým razítkem, protože datum 

vystavení, které si s sebou faktura nese, je libovoln� upravitelný údaj a není možné dokázat, 

že dokument v té dob� opravdu existoval. Proto vzniklo elektronické �asové razítko – 

vezmete dokument a necháte jej orazítkovat. Sou�ástí razítka je pak i datum a lze tedy 

prokázat existenci dokumentu. V sou�asné dob� je formát ISDOC schválen i jako oficiální 

formát pro datové schránky. Jako formát, se kterým se po�ítá pro masové využití,  má i sv�j 

oficiální software pro vizualizaci údaj�, ISDOC Reader. Ten lze zdarma stáhnout nap�. ze 

stránek www.isdoc.cz.  

ISDOC [online]. 2009 [cit. 2010-05-31]. ISDOC. Dostupné z WWW: 

<http://www.isdoc.org/>. 

 

 

Obrázek �. 2. ISDOC Reader 
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3.3 SQL a MySQL 

SQL (Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk) je standardizovaný 

dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v rela�ních databázích. Pro práci s daty používá 

tzv. dotazy, které se d�lí do 5 základních skupin: 

� dotazy pro manipulaci s daty (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, …)  

� dotazy pro definici dat (CREATE, ALTER, DROP, …)  

� dotazy pro �ízení p�ístupových práv (GRANT, REVOKE)  

� dotazy pro �ízení transakcí (START TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK)  

� Ostatní nebo speciální dotazy 

MySQL je multiplatformní databázový systém, který využívá práv� jazyka SQL. Jako u 

ostatních databázových systém� využívající tento jazyk se jedná v podstat� o rozší�ení 

jazyka SQL. Díky jeho snadné implementovatelnosti, multiplatformit� a p�edevším díky 

tomu, že je voln� ši�itelný, má velmi vysoký podíl zastoupení mezi užívanými databázovými 

systémy. I z tohoto d�vodu byl vybrán pro ú�ely této práce. 

3.4 Elektronický podpis 

Elektronickým podpisem rozumíme identifika�ní údaje autora nebo odesílatele 

elektronického dokumentu, které jsou k tomu dokumentu p�ipojeny. V širším smyslu by se 

dalo �íci, že se jedná o uvedení identifika�ních údaj� (nap�. jméno, adresa apod.) napsané 

elektronicky (digitáln�) na konci elektronického dokumentu. Jedná se o ur�itou analogii 

s klasickým podpisem. Tak jako existuje ov��ený podpis, tak samoz�ejm� existuje i zaru�ený 

elektronický podpis, který zažívá nebývalý rozmach. Tento zaru�ený elektronický podpis je 

založen na kvalifikovaném certifikátu, který vydává certifika�ní autorita (nap�. PostSignum 

QCA nebo I.CA).  Podstata spo�ívá v tom, že kvalifikovaný certifikát obsahuje dva klí�e, 

ve�ejný a privátní. Z podepisovaného dokumentu se ud�lá krátký hash, který se zašifruje 

privátním (tajným) klí�em a tím v podstat� vznikne elektronický podpis. Ov��ení podpisu 

pak spo�ívá v dešifrování hashe (podpisu) pomocí ve�ejného klí�e autora, nezávislého 

výpo�tu hashe z dokumentu a porovnání obou hodnot. Pokud si odpovídají, pak je podpis 

ov��en a dokument je považován za d�v�ryhodný. Autor nem�že pop�ít své autorství, 

nebo� k jeho tajnému klí�i nikdo jiný nemá p�ístup, a naopak, nikdo jiný nem�že zašifrovat 
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hash dokumentu tak, aby po aplikaci autorova ve�ejného klí�e vznikla správná hodnota. 

Dokument po podepsání nem�že být zm�n�n, protože by hash dosahoval jiných hodnot.  

Hlavní funkce zaru�eného elektronického podpisu: 

� autenticitu – lze ov��it p�vodnost (identitu subjektu, kterému pat�í elektronický 

podpis).  

� integritu – lze prokázat, že po podepsání nedošlo k žádné zm�n�, soubor není 

úmysln� �i neúmysln� poškozen,  

� n�kdy má i funkci �asového razítka, tedy prokazuje datum a �as podepsání 

dokumentu 

Pro ú�ely navrhovaného platebního systému budeme samoz�ejm� pracovat se zaru�eným 

elektronickým podpisem a systém bude um�t ov��ovat platnost elektronického podpisu. 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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4 ANALÝZA 

4.1 Funk�ní uživatelské požadavky 

� Registrace 

Každý uživatel, který vstoupí do navrhovaného systému a nemá z�ízený sv�j 

uživatelský ú�et, bude mít možnost se zaregistrovat a tím si tento ú�et založit. Po 

zadání všech požadovaných údaj� bude uživateli zasláno na e-mail potvrzení o 

registraci a ten se již pak bude moci do systému p�ihlásit. Samoz�ejmostí bude možnost 

editace registra�ních údaj�. Unikátním údajem bude I�O spole�nosti, proto pod jedním 

tímto �íslem bude zaregistrována pouze jedna spole�nost (tak jako v reálném 

obchodním sv�t�). 

� P�ihlášení do systému 

Jelikož se jedná o platební systém, ve kterém budou uložena citlivá data, je nutné 

bezpe�né p�ihlášení. Toto bude zajišt�no p�idáním I�O spole�nosti k p�ihlašovacím 

údaj�m a také hlídáním dostate�n� silného hesla. Heslo také bude uloženo do databáze 

pomocí hashovací funkce, což op�t zvýší bezpe�nost celého systému. 

� Tvorba faktur 

Základním požadavkem na tento IS je tvorba faktur, jak vydaných, tak p�ijatých. Každá 

faktura bude odpovídat platným p�edpis�m a zákon�m �eské republiky, zejména pak 

Zákonu o ú�etnictví �. 563/1991 Sb. U každé faktury bude možnost na�íst si jako 

odb�ratele �i dodavatele již uložené záznamy o t�chto subjektech nebo je ru�n� vyplnit. 

� P�ehledy a vyhledávání faktur 

Faktury, a� již vydané nebo p�ijaté budou sdružovány v uspo�ádaných p�ehledech, které 

budou poskytovat maximum informací o jednotlivých fakturách.  Uživatel má možnost 

v t�chto p�ehledech vyhledávat jednotlivé faktury a nebo pomocí zadaných kritérií 

skupinu více faktur. U každého takovéhoto p�ehledu budou zobrazeny i informace o 

tom, které faktury jsou již zaplaceny, které jsou již po splatnosti, jestli je u dané faktury 

pozastávka, možnost exportu faktur do r�zných formát� a jeho tisku apod. Uživatel tak 

bude mít nejen dokonalý p�ehled o jeho pohledávkách i závazcích, ale i o dalších 
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analytických údajích, které mu budou platné v obchodním styku se stávajícími klienty 

(nap�. jestli ur�itý odb�ratel platí v�as apod.). 

� Hlídání splatnosti faktur 

Systém bude automaticky hlídat splatnosti jednotlivých faktur a to jak u faktur 

p�ijatých, tak u faktur vydaných. U p�ijatých faktur systém uživatele upozorní na blížící 

se datum, kdy má fakturu zaplatit. U vydaných faktur automaticky zašle po uplynutí 

splatnosti upozorn�ní, že daná faktura ješt� nebyla uhrazena.  

� Hlídání pozastávek 

Systém bude automaticky hlídat pozastávky u jednotlivých faktur. U vydaných faktur 

zašle emailem upozorn�ní odb�rateli, že má uvedenou pozastávku uvolnit. U p�ijatých 

faktur systém upozorní uživatele, že se blíží doba, kdy má danou pozastávku uvolnit. 

� Správa faktur 

Samoz�ejmostí u moderního informa�ního systému je editace jednotlivých faktur, pop�. 

jejich vymazání z evidence.  

� Import faktur 

Uživatel bude mít možnost na�íst fakturu nejen z tohoto systému, ale i z libovolného 

ú�etního �i ekonomického programu, který dodržuje standard ISDOC. Importovaná 

faktura bude zkontrolována systémem, zda je v požadovaném standardu a poté se pro 

kontrolu vygeneruje náhled faktury. Teprve potom se daná faktura bude dát uložit do 

systému 

� Export do PDF  

Uživatel si vytvo�ené faktury m�že vyexportovat do formátu PDF pro jednoduché �tení 

faktur. Tento formát se následn� m�že p�ipojit jako p�íloha zasílaného emailu nebo se 

uloží jako soubor do uživatelem zvoleného adresá�e. 

� Export do ISDOC 

Uživatel si vytvo�ené faktury m�že vyexportovat do formátu ISDOC pro možnost 

importu faktury do jiných ú�etních program� �i p�ímo do daného informa�ního 

systému. Tento formát se následn� m�že p�ipojit jako p�íloha zasílaného emailu nebo se 

uloží jako soubor do uživatelem zvoleného adresá�e. 
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� Export do formátu pro elektronické bankovnictví 

V�tšina bank má u podnikatelských �i jiných nadstandardních b�žných ú�t� (prozatím u 

klasických b�žných ú�t� to není úpln� b�žné) možnost pro import údaj� na zaplacení. 

Systém umožní tyto údaje v požadovaném formátu uložit do souboru následn� ho m�že 

p�ipojit jako p�ílohu zasílaného emailu nebo ho uloží do uživatelem zvoleného adresá�e. 

Jako formát pro export je vybrán systém ABO, který je v tuzemsku brán jako standard 

pro elektronické platební p�íkazy. 

� Možnost pro placení prost�ednictvím platebních karet 

Další z možností, jak zaplatit p�ijatou fakturu bude pomocí platební karty. Do 

p�ipraveného formulá�e uživatel vyplní �íslo své platební karty (samoz�ejm� té, která má 

povoleny platby p�es internet) a jako potvrzení i CVC/CVV2 kód. Jako poslední údaj 

bude zadáno datum expirace. Ve své podstat� by sta�ilo, aby bylo zadáno pouze �íslo 

karty, ovšem pak by každá platba mohla být lehce napadnutelná a zákazník by vždy 

usp�l. CVC/CVV2 kód je dnes považován jako dostate�ná ochrana proti zneužití karty, 

proto je jeho využití v tomto systému uvažováno. 

� Tisk faktur 

Pro jednotlivé faktury bude na požadavek uživatele vygenerována stránka v HTML 

kódu, která je lehce tisknutelná. 

� Tisk p�ehled� faktur podle zadaných kritérií 

Uživatel si podle zadaných kritérií vyhledá požadované faktury. Jejich p�ehled bude 

systémem p�eveden na HTML stránku, která následn� bude vytišt�na. 

4.2 Nefunk�ní uživatelské požadavky 

� Jednoduché uživatelské rozhraní  

Celý systém je navržen tak, aby poskytnul uživateli maximální míru pohodlí a 

jednoduchosti. M�l by se tu orientovat jak uživatel zvyklý na prost�edí ekonomických a 

ú�etnických IS, tak i „nová�ek“ v oboru, tedy tak, aby byl p�ehledn� veden krok po 

kroku k požadovanému cíli. Uživatelské rozhraní bude podrobn�ji navrženo v bod� 7. 

této práce. 
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� C# (platforma .NET) 

Navrhovaná platforma pro tento systém je platforma .NET. Název .NET je zast�ešující 

název pro soubor technologií v softwarových produktech, které tvo�í celou platformu, 

která je dostupná nap�. pro Web, Windows i Pocket PC. Tato platforma nep�edepisuje 

použití konkrétního programovacího jazyka. Bez ohledu na to, v �em byla aplikace 

p�vodn� napsána, se vždy p�eloží do mezijazyka Common Intermedieate Language. 

Tento jazyk lze ozna�it za „low-level“ jazyk, definovaný ve specifikaci a používaný v 

.NET Framework. 

Pro pot�eby tohoto systému je použita verze Framework 2.0 a programovacím jazykem 

je zvolen jazyk C#. Sou�ástí .NET Framework je ASP.NET, který slouží pro tvorbu 

webových aplikací a služeb. Aplikace založené na ASP.NET jsou také rychlejší, nebo� 

jsou p�edkompilovány do jednoho �i n�kolika málo soubor�, na rozdíl od ryze 

skriptovacích jazyk�, kde jsou stránky p�i každém p�ístupu znovu a znovu pársovány.  

� Databáze SQL 

Podobná edice, Express, konkrétn� Microsoft SQL Server 2008 Express je použitá jako 

datové úložišt� dotazníkovému systému. Microsoft SQL Server je rela�ní databázový 

systém (relational database management systém). Jeho hlavními dotazovými jazyky jsou 

SQL a T-SQL. Data dotazníkového systému jsou tedy uložena v rela�ní databázi. 

Rela�ní databáze je založena na tabulkách, jejichž �ádky obvykle chápeme jako záznamy 

a eventueln� n�které sloupce v nich chápeme tak, že uchovávají informace o relacích 

mezi jednotlivými záznamy v matematickém slova smyslu. 

Nasazení dotazníkového systému jako webové aplikace je za pomocí Internetové 

Informa�ní služby (�asto jen IIS), což je soubor internetových služeb pro servery, které 

jsou založeny na Microsoft Windows. Je to druhý nejpopulárn�jší webový server, který 

podporuje širokou škálu komunika�ních protokol�. 

� Dostupnost 

Systém (jakožto celá webová aplikace) by m�l být samoz�ejm� lehce dostupný všem 

uživatel�m. Jeho uživatelské rozhraní bude umíst�no jako webová stránka na internetu 

pod lehce zapamatovatelnou doménou. Webová služba, kterou bude rozhraní využívat, 
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bude spušt�na na dostupném serveru chrán�ném tak, aby jeho služeb využíval jen náš 

uvažovaný systém. To samé platí i pro databázi.  

� Zabezpe�ení 

Velký d�raz by m�l být kladen na bezpe�nost dat. Fakturace jako taková obsahuje 

citlivá data a jejich zneužití by mohlo mít pro uživatele nedozírné následky (nap�. 

databáze klient�, p�ehled závazk� i celé finan�ní situace, p�ehled o cenové politice atd.). 

Proto je kladen d�raz nejen na bezpe�ný p�ístup do systému (dostate�n� silné heslo, 

p�idání I�O do p�ihlašovacích údaj�, uložení hesla pomocí hashovací funkce apod.), ale 

i nap�. na odesílání email� pomocí elektronického podpisu 
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5 USE CASE MODEL 

Use case (tzv. p�ípady užití) jsou modely, které specifikují �innost jednotlivých uživatel�, 

kte�í do systému vstupují (tzv. aktér�). Každý takový p�ípad lze chápat jako posloupnost 

navazujících po sob� jdoucích akcí mezi IS a aktérem. 

 

 

Obrázek �. 3. Use case – Elektronická fakturace 
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5.1 Role v systému 

 

Obrázek �. 4. Use case – Role v systému 

 

Anonym – zcela anonymní uživatel vstupující do IS, nemá žádná práva k žádnému 

z uživatelských ú�t�, má jen velmi omezené zp�ístupn�né funkce systému. 

User – uživatel, má práva pro správu svého uživatelského ú�tu a operace s vlastními 

prost�edky (faktury, import, export pro sv�j ú�et) 

Admin – super uživatel, administrátor, má práva ke správ� všech uživatelských ú�t� a 

operací nad nimi. V rámci zachování ur�ité diskrétnosti však administrátor nebude mít 

p�ístup k jednotlivým fakturám a ú�t�m jako takovým. Pomocí uvažovaného IS bude mít 

pouze možnost spravovat jednotlivé ú�ty, sledovat statistiky p�ístup� a práce na systému 

(nap�. logy) a jen na základ� požadavk� jednotlivých uživatel� bude moci provád�t úpravy 

na jednotlivých ú�tech (nap�. zm�ny v položkách dodavatel/odb�ratel� identifikace pomocí 

I�O uživatele) nebo fakturách (identifikace pomocí �ísla faktury). 
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5.2 Registrace a p�ihlášení uživatele do systému 

5.2.1 Registrace 

 

Obrázek �. 5. Use case - Registrace 

Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému možnost Registrace 

2. Systém zobrazí registra�ní formulá�, ve kterém budou zvýrazn�ny povinné údaje. 

3. Uživatel vyplní formulá� a potvrdí jeho odeslání systému. 

4. Systém p�ekontroluje, zda jsou všechny povinné údaje vypln�ny a zda jsou všechny 

údaje v požadovaném formátu  �i datovém typu 

5. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje nejsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli, které údaje jsou chybné, zbylé nechá p�edvypln�né tak, jak 

je p�vodn� uživatel odeslal. 

� Uživatel vyplní chybné údaje znovu a potvrdí 

� Systém p�ejde do bodu �. 4 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje jsou v po�ádku 

� Systém uloží údaje do databáze a na uvedený email mu zašle uživateli jeho 

p�ihlašovací údaje 

 
 
Registrace – pro p�ípad, že aktér ješt� nemá z�ízen uživatelský ú�et (tj. p�id�leny 

uživatelské identifika�ní údaje) je zde možnost registrace uživatele. Bez provedení 

registrace a získání t�chto údaj� Anonym nikdy nep�ebere roli Usera (pop�. Admina) a 
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nezíská tak p�ístup do systému, nem�že vytvá�et faktury, spravovat je, získat p�ístup 

k p�ehled�m, provád�t import a export dat a další funkce. Registrace se provádí p�es 

registra�ní formulá�, kde uživatel vyplní požadované údaje (všechny údaje jsou povinné). 

Na email pro potvrzení registrace (jeden z povinných údaj�, který navíc musí být validní) 

bude poté zasláno potvrzení registrace a potvrzeny p�ihlašovací údaje. Jako základním a 

unikátním údajem zde bude sloužit I�O a to práv� díky své unikátnosti i v civilním život�. 

Dalším unikátním údajem bude uživatelské jméno (to nap�. kv�li administrátorským ú�t�m). 

Ostatní údaje a to v�etn� hesla budou již libovolné a m�žou se v databázi opakovat. Heslo 

bude samoz�ejm� uloženo do databáze pomocí hashovaní funkce tak, aby nebylo možné jej 

rozkódovat. 

 
 

 
Obrázek �. 6. Diagram aktivit - Registrace 

 

5.2.2 P�ihlášení do systému 

 

Obrázek �. 7. Use case - P�ihlášení 

Scéná�: 

1. Uživatel vyplní do p�ipraveného p�ihlašovacího formulá�e p�ihlašovací údaje (I�O, 

uživatelské jméno, heslo) a potvrdí 
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2. Systém zkontroluje, zda jsou p�ihlašovací údaje v po�ádku 

3. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje nejsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli, že se p�ihlášení nezda�ilo a op�t mu nabídne p�ihlašovací 

formulá�  

� Uživatel pokra�uje bodem 1 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje jsou v po�ádku 

� Systém p�ihlásí uživatele do systému a zp�ístupní mu veškerou funk�nost a data, 

která mu v závislosti na jeho roli v systému náleží 

 
Autentikace (p�ihlášení) – aktér, který se do informa�ního systému p�ihlašuje, musí znát své 

jméno, I�O a heslo. Jelikož veškerá data v systému jsou citlivá, p�idáním položky I�O 

k p�ihlašování se sníží riziko náhodného prolomení identifika�ních údaj� neopatrných 

uživatel� (p�íliš jednoduché heslo i uživatelské jméno). Po zadání správných údaj� Anonym 

p�ebírá roli Usera nebo Admina. 

 

 

Obrázek �. 8. Diagram aktivit - P�ihlášení 
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5.2.3 Editace registra�ních údaj� 

 

Obrázek �. 9. Use case – Editace registra�ních údaj� 
Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému možnost Editace registra�ních údaj� 

2. Systém zobrazí registra�ní formulá�, ve kterém budou vypln�ny uvedené údaje. 

3. Uživatel provede požadované zm�ny a potvrdí jeho odeslání systému. 

4. Systém p�ekontroluje, zda jsou všechny povinné údaje vypln�ny a zda jsou všechny 

údaje v požadovaném formátu  �i datovém typu 

5. Alternativní scéná�e: 
 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje nejsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli, které údaje jsou chybné, zbylé nechá p�edvypln�né tak, jak 

je p�vodn� uživatel odeslal. 

� Uživatel vyplní chybné údaje znovu a potvrdí 

� Systém p�ejde do bodu �. 4 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje jsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli provedené zm�ny  
 

6. Alternativní scéná�e: 
 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že uživatel zm�ny nepotvrdí a bude chtít údaje ješt� upravit 

� Uživatel vybere možnost Zp�t k registra�ním údaj�m 

� Systém p�ejde do bodu �. 2 
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ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že uživatel zm�ny nepotvrdí a bude chtít celou operaci 

zrušit 

� Uživatel vybere možnost Storno 

� Systém p�ejde do bodu �. 1 
 

ALTERNATIVA 3 pro p�ípad, že uživatel zm�ny potvrdí 

� Uživatel vybere možnost OK 

� Systém údaje uloží do sytému 

� Systém odešle e-mail s potvrzením o zm�nách 

 

Uživatel má právo m�nit své registra�ní údaje. Žádný z údaj� není blokován proti zm�n�, 

lze m�nit i unikátní údaje, jako je I�O nebo uživatelské jméno. P�i každé zm�n� je uživatel 

dotázán, zda zadanou zm�nu chce opravdu provést. Zpráva o zm�nách bude odeslána na 

email uvedený p�i potvrzování registrace (v p�ípad� zm�ny I�O nebo uživatelského jména i 

nové p�ihlašovací údaje). 

 

 

Obrázek �. 10. Diagram aktivit – Editace registra�ních údaj� 
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5.2.4 Zm�na hesla 

 

Obrázek �. 11. Use case – Zm�na hesla 

 

Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému možnost Zm�na hesla 

2. Systém zobrazí formulá�, ve kterém budou 3 kolonky, jedno pro stávající heslo a dv� 

pro heslo nové a jeho potvrzení 

3. Uživatel vyplní formulá� a potvrdí jeho odeslání systému. 

4. Systém p�ekontroluje, zda souhlasí stávající heslo s registra�ními údaji a zda nové heslo 

s jeho potvrzením jsou stejné 

5. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že stávající heslo není správné 

� Systém zobrazí uživateli hlášku o špatn� zadaném stávajícím hesle a p�ejde do bodu 

�. 2 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že nové heslo a jeho potvrzení nesouhlasí 

� Systém zobrazí uživateli hlášku o tom, že nové heslo a jeho potvrzení nejsou shodné 

a p�ejde do bodu �. 2 
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ALTERNATIVA 3 pro p�ípad, že jsou všechny údaje v po�ádku 

� Systém uloží nové heslo do sytému 

� Systém odešle e-mail s potvrzením o zm�nách 

 
Jak již bylo p�edesláno v p�edchozí kapitole, všechny registra�ní údaje mohou být zm�n�ny. 

Výjimkou není ani heslo, které má ovšem samostatnou sekci a to zejména z d�vodu 

p�ehlednosti a také proto, že zm�na hesla bývá nej�ast�jší provád�nou zm�nou 

v registra�ních údajích. Uživatel zadá do systémem vygenerovaného formulá�e staré heslo, 

nové heslo a potvrzení nového hesla. Oznámení o zm�n� hesla a nové p�ihlašovací údaje 

budou zaslány na email uvedený p�i potvrzování registrace. 

 
Obrázek �. 12. Diagram aktivit – Zm�na hesla 
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5.3 Správa faktur 

5.3.1 Vytvo�ení faktury 

 

Obrázek �. 13. Use case – Tvorba faktury 

Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému možnost Vytvo�ení faktury a vybere z variant Vydaná, P�ijatá 

2. Systém zobrazí p�íslušný formulá�, ve kterém budou zvýrazn�ny povinné údaje. 

3. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje o dodavateli/odb�rateli jsou v databázi 

� Uživatel vybere daného dodavatele/odb�ratele a potvrdí volbu 

� Systém vyplní automaticky pole ve formulá�i ur�ená pro dodavatele/odb�ratele 

� P�echod k bodu �. 4 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje o dodavateli/odb�rateli nejsou v databázi 

� P�echod k bodu �. 4 

 

4. Uživatel vyplní formulá� (dle alternativy jeho zbylé pole) a potvrdí jeho odeslání 

systému. 
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5. Systém p�ekontroluje, zda jsou všechny povinné údaje vypln�ny a zda jsou všechny 

údaje v požadovaném formátu  �i datovém typu 

6. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje nejsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli, které údaje jsou chybné, zbytek nechá p�edvypln�né tak, 

jak je p�vodn� uživatel odeslal. 

� Uživatel vyplní chybné údaje znovu a potvrdí 

� Systém p�ejde do bodu �. 4 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje jsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli náhled faktury 

 

7. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že uživatel náhled nepotvrdí a bude chtít fakturu ješt� 

upravit 

� Uživatel vybere možnost Zp�t k faktu�e 

� Systém p�ejde do bodu �. 4 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že uživatel náhled nepotvrdí a bude chtít celou fakturu 

zrušit 

� Uživatel vybere možnost Storno 

� Systém p�ejde do bodu �. 1 

 

ALTERNATIVA 3 pro p�ípad, že uživatel náhled potvrdí 

� Uživatel vybere možnost OK 

� Systém fakturu uloží do sytému 

 
 
 
Vytvá�et se m�žou jak faktury vydané, tak faktury p�ijaté. Pro ob� možnosti budou platit 

obdobná pravidla. Do p�ipraveného formulá�e uživatel vyplní požadované údaje. U 
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vydaných faktur se údaje uživatele, jakožto dodavatele, automaticky p�edvyplní 

z registra�ních údaj�, informace o odb�rateli bu
to m�že vyplnit ru�n� (s možností, že si 

tyto informace uloží do databáze odb�ratel�) nebo si informace na�te z databáze odb�ratel�. 

Ostatní údaje, nap�. popis zboží nebo služby, �ástku, sazbu DPH, datum splatnosti, datum 

zdanitelného pln�ní, variabilní symbol, p�ípadné pozastávky atd. vyplní uživatel ru�n�. Po 

potvrzení údaj� se objeví náhled faktury a nabídne se možnost uložení do systému, návrat 

k faktu�e pro možnost opravení n�kterého z údaj� nebo storno celé operace. Stejný princip 

bude uplatn�n pro faktury p�ijaté, kde uživatel je p�edvypln�n jako odb�ratel a dodavatele 

bu
to vyplní nebo na�te z databáze. Op�t po potvrzení se objeví náhled s možností uložení 

do systému, návratu k faktu�e pro možnost opravení n�kterého z údaj� nebo storno celé 

operace. 

 
 

 

 

Obrázek �. 14. Diagram aktivit – Tvorba faktury 
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5.3.2 Editace faktury 

 

Obrázek �. 15. Use case – Editace faktury 

Scéná�: 

1. Uživatel vybere ur�itou fakturu a zadá možnost Editovat 

2. Systém zobrazí p�íslušný formulá�, ve kterém budou vypln�ny údaje z vybrané faktury. 

3. Uživatel opraví p�íslušné údaje a potvrdí. 

4. Systém p�ekontroluje, zda jsou všechny povinné údaje vypln�ny a zda jsou všechny 

údaje v požadovaném formátu  �i datovém typu 

5. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje nejsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli, které údaje jsou chybné, zbytek nechá p�edvypln�né tak, 

jak je p�vodn� uživatel odeslal. 

� Uživatel vyplní chybné údaje znovu a potvrdí 

� Systém p�ejde do bodu �. 3 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje jsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli náhled faktury 

 

6. Alternativní scéná�e: 
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ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že uživatel náhled nepotvrdí a bude chtít fakturu ješt� 

upravit 

� Uživatel vybere možnost Zp�t k faktu�e 

� Systém p�ejde do bodu �. 3 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že uživatel náhled nepotvrdí a bude chtít celou fakturu 

zrušit 

� Uživatel vybere možnost Storno 

� Systém p�ejde do bodu �. 1 

 

ALTERNATIVA 3 pro p�ípad, že uživatel náhled potvrdí 

� Uživatel vybere možnost OK 

� Systém fakturu uloží do sytému 

 

Každá faktura m�že být libovoln� editována. Uživateli se po vybrání požadované faktury 

zobrazí formulá�, který bude obsahovat uložené údaje k dané faktu�e. Uživatel provede 

zm�ny a formulá� potvrdí. Po potvrzení údaj� se objeví náhled faktury a nabídne se možnost 

uložení do systému, návrat k faktu�e pro možnost opravení n�kterého z údaj� nebo storno 

celé operace. 
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Obrázek �. 16. Diagram aktivit – Editace faktury 

5.3.3 Vymazání faktury 

 

Obrázek �. 17. Use case – Vymazání faktury 

Scéná�: 

1. Uživatel zvolí danou fakturu a zadá možnost Smazat 

2. Systém zobrazí upozorn�ní a potvrzení smazání faktury. 

3. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že uživatel nechce fakturu smazat 

� Uživatel vybere možnost Storno 

� Systém p�ejde do bodu �. 1 
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ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že uživatel chce fakturu smazat 

� Uživatel vybere možnost OK 

� Systém vymaže fakturu z databáze 

 

Libovolná faktura m�že být ze systému vymazána a nezáleží p�itom na tom, zda byla již 

zaplacena ani na žádném dalším kritériu. Spolu s fakturou budou smazány práv� i 

p�idružené informace o zaplacení, pozastávkách, zálohách apod. Nabídka pro vymazání 

faktury bude zobrazena v p�ehledu faktur. Po zadání této nabídky bude zobrazeno ješt� 

upozorn�ní s potvrzením, zda opravdu uživatel chce fakturu vymazat ze systému. Až po 

potvrzení tohoto upozorn�ní bude faktura definitivn� vymazána. 

 

 

Obrázek �. 18. Diagram aktivit – Vymazání faktury 

 

5.3.4 Vytvo�ení p�idružených informací k faktu�e 

P�idruženou informací k faktu�e budeme v rámci této práce rozum�t takovou informaci, 

která není p�ímo sou�ástí samotné faktury, ovšem s touto fakturou úzce souvisí. Zejména se 

jedná o informaci o platbách a o pozastávkách a to jak u faktur vydaných, tak i p�ijatých. 

Tyto informaci m�žeme zjednodušen� uvést do jedné kapitoly, jelikož jediné, co se bude u 

t�chto dvou informací lišit, je struktura formulá�e a databázové tabulky. Všechny ostatní 

atributy, v�. dostupnosti jsou stejné. 
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Obrázek �. 19. Use case – Vytvo�ení informací 

Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému danou fakturu a v detailech o této faktu�e vybere možnost 

P�idej platbu (pop�. P�idej pozastávku) 

2. Systém zobrazí p�íslušný formulá�, ve kterém budou zvýrazn�ny povinné údaje. 

3. Uživatel vyplní formulá� a potvrdí jeho odeslání systému. 

4. Systém p�ekontroluje, zda jsou všechny povinné údaje vypln�ny a zda jsou všechny 

údaje v požadovaném formátu  �i datovém typu 

5. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje nejsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli, které údaje jsou chybné, zbytek nechá p�edvypln�né tak, 

jak je p�vodn� uživatel odeslal. 

� Uživatel vyplní chybné údaje znovu a potvrdí 

� Systém p�ejde do bodu �. 4 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje jsou v po�ádku 

� Systém uloží údaje do databáze 
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Jednotlivé položky (P�idej platbu, P�idej pozastávku) jsou dostupné až z detailních 

informací k jednotlivým fakturám. Uživatel zde vyplní p�íslušné formulá�e, které se po 

kontrole správnosti údaj� vloží do systému. Plateb i pozastávek m�že být k jednotlivým 

fakturám povícero. Stejn� tak jsou pozastávky i platby dostupné k p�ijatým i vydaným 

fakturám. 

 
 

 
Obrázek �. 20. Diagram aktivit – Vytvo�ení informací 

 

5.3.5 Editace p�idružených informací k faktu�e 

 

Obrázek �. 21. Use case – Editace informací 
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Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému danou fakturu a v detailech o této faktu�e vybere p�íslušnou 

platbu (pozastávku). Potom zvolí možnost Editovat 

2. Systém zobrazí p�íslušný formulá�, ve kterém budou vypln�ny požadované údaje. 

3. Uživatel zm�ní údaj a potvrdí jeho odeslání systému. 

4. Systém p�ekontroluje, zda jsou všechny povinné údaje vypln�ny a zda jsou všechny 

údaje v požadovaném formátu  �i datovém typu 

5. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje nejsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli, které údaje jsou chybné, zbytek nechá p�edvypln�né tak, 

jak je p�vodn� uživatel odeslal. 

� Uživatel vyplní chybné údaje znovu a potvrdí 

� Systém p�ejde do bodu �. 4 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje jsou v po�ádku 

� Systém uloží údaje do databáze 

 

Editace pozastávek nebo jednotlivých plateb bude p�ístupná pouze v p�ehledu jednotlivých 

faktur. Uživatel vybere detail dané faktury a zde se mu zobrazí i soupis jednotlivých plateb 

(pozastávek). U takto vypsaných položek bude mít možnost editace. U editace systém po 

provedení zm�ny zkontroluje, zda jsou všechny údaje v po�ádku a uloží je do databáze. 
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Obrázek �. 22. Diagram aktivit – Editace informací 

5.3.6 Smazání p�idružených informací k faktu�e 

 

Obrázek �. 23. Use case – Vymazání informací 

Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému danou fakturu a v detailech o této faktu�e vybere p�íslušnou 

platbu (pozastávku). Potom zvolí možnost Smazat 

2. Systém zobrazí upozorn�ní a potvrzení smazání údaj�. 

3. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že uživatel nechce údaje smazat 

� Uživatel vybere možnost Storno 

� Systém p�ejde do bodu �. 1 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že uživatel chce údaje smazat 

� Uživatel vybere možnost OK 

� Systém vymaže údaje z databáze 
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Obrázek �. 24. Diagram aktivit – Vymazání informací 

 

5.4 Správa údaj� o dodavateli/odb�rateli 

5.4.1 Vytvo�ení dodavatele/odb�ratele 

 

Obrázek �. 25. Use case – Vytvo�ení dodavatele/odb�ratele 
Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému položku Vytvo� nového dodavatele/odb�ratele 

2. Systém zobrazí p�íslušný formulá�, ve kterém budou zvýrazn�ny povinné údaje. 

3. Uživatel vyplní formulá� a potvrdí jeho odeslání systému. 

4. Systém p�ekontroluje, zda jsou všechny povinné údaje vypln�ny a zda jsou všechny 

údaje v požadovaném formátu  �i datovém typu 

5. Alternativní scéná�e: 
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ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje nejsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli, které údaje jsou chybné, zbytek nechá p�edvypln�né tak, 

jak je p�vodn� uživatel odeslal. 

� Uživatel vyplní chybné údaje znovu a potvrdí 

� Systém p�ejde do bodu �. 4 
 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje jsou v po�ádku 

� Systém uloží údaje do databáze 

 

Uživatel m�že pro pot�eby rychlejšího vypln�ní faktur uložit používané dodavatele i 

odb�ratele. Ty si potom p�i vypl	ování faktur na�te a nemusí údaje vypl	ovat ru�n� (viz 

bod 5.3.1 této práce). Toto ukládání m�že provád�t v samostatné sekci. 

 

 

Obrázek �. 26. Diagram aktivit – Vytvo�ení dodavatele/odb�ratele 
 

5.4.2 Editace dodavatele/odb�ratele 

 

Obrázek �. 27. Use case – Editace dodavatele/odb�ratele 
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Scéná�: 

1. Uživatel vybere možnost Editovat dodavatele/odb�ratele 

2. Systém zobrazí p�íslušný formulá�, ve kterém budou vypln�ny požadované údaje. 

3. Uživatel zm�ní údaj a potvrdí jeho odeslání systému. 

4. Systém p�ekontroluje, zda jsou všechny povinné údaje vypln�ny a zda jsou všechny 

údaje v požadovaném formátu  �i datovém typu 

5. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že údaje nejsou v po�ádku 

� Systém zobrazí uživateli, které údaje jsou chybné, zbytek nechá p�edvypln�né tak, 

jak je p�vodn� uživatel odeslal. 

� Uživatel vyplní chybné údaje znovu a potvrdí 

� Systém p�ejde do bodu �. 4 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že údaje jsou v po�ádku 

� Systém uloží údaje do databáze 

 

Každý z dodavatel� i odb�ratel� lze zm�nit. Editovatelné jsou veškeré údaje. Uživatel 

v seznamu dodavatel�/odb�ratel� vybere možnost Editovat práv� u zvoleného 

dodavatele/odb�ratele. Systém pak zobrazí formulá� s p�edvypln�nými údaji. Uživatel 

provede zm�ny a odešle. Systém zkontroluje, zda jsou všechny údaje v po�ádku a uloží do 

databáze. 

 

 

Obrázek �. 28. Diagram aktivit – Editace dodavatele/odb�ratele 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2010 54 

 

5.4.3 Vymazání dodavatele/odb�ratele 

 

Obrázek �. 29. Use case – Vymazání dodavatele/odb�ratele 
Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému daného dodavatele/odb�ratele. Potom zvolí možnost Smazat 

2. Systém zobrazí upozorn�ní a potvrzení smazání údaj�. 

3. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že uživatel nechce údaje smazat 

� Uživatel vybere možnost Storno 

� Systém p�ejde do bodu �. 1 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že uživatel chce údaje smazat 

� Uživatel vybere možnost OK 

� Systém vymaže údaje z databáze 

 

 

Obrázek �. 30. Diagram aktivit - Vymazání dodavatele/odb�ratele 
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5.5 Export, tisk, platba 

5.5.1 Export 

 

Obrázek �. 31. Use case - Export 
Scéná�: 

1. Uživatel vybere v p�ehledu ur�itou fakturu a v detailech k ní vybere možnost Export 

2. Systém zobrazí možnosti (pomocí checkboxu), do kterého formátu �i standardu chce 

uživatel danou fakturu exportovat (ISDOC, PDF, ABO) 

3. Uživatel vybere jednu z možností (pop�. více �i všechny) a potvrdí 

4. Systém se zeptá na místo uložení exportovaných dat, tzn. adresá�, do kterého mají být 

data nakopírována 

5. Uživatel vybere místo (adresá�) o potvrdí 

6. Systém provede požadovanou operaci 
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Obrázek �. 32. Diagram aktivit - Export 

5.5.2 Tisk 

 

Obrázek �. 33. Use case - Tisk 

Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému ur�itou fakturu nebo zadá kritéria pro výb�r více faktur 

2. Systém p�evede danou fakturu, pop�. výb�r faktur do HTML a zobrazí uživateli 

3. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že uživatel nepotvrdí zobrazenou informaci 

� Uživatel vybere možnost Storno 

� Systém p�ejde do bodu �. 1 
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ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že uživatel potvrdí zobrazenou informaci 

� Uživatel vybere možnost Tisk 

� Systém odešle data na tisk 

 

Obrázek �. 34. Diagram aktivit - Tisk 

 

5.5.3 Platba pomocí platební karty 

 

Obrázek �. 35. Use case - Platba 
Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému ur�itou fakturu nebo zadá platbu pomocí karty 

2. Systém zobrazí uživateli formulá� na vypln�ní údaj� o platební kart� 

3. Uživatel vyplní údaje a odešle do systému 

4. Systém spojí uživatele s jeho bankou 

5. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že uživatel nepotvrdí danou platbu nebo se neautentifikuje 

se systémem banky (špatné �íslo karty, bezpe�nostní prvky atd.) 
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� Systém zobrazí chybu v platb� a p�ejde do bodu �. 1 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že uživatel potvrdí platbu a je autentifikován bankou 

� Systém provede transakci 

 
Obrázek �. 36. Diagram aktivit - Platba 

5.6 Import 

 

Obrázek �. 37. Use case - Import 

Scéná�: 

1. Uživatel vybere v systému možnost importu faktury 

2. Systém požádá o ur�ení souboru, který má být importován 

3. Uživatel soubor vybere a potvrdí 

4. Systém provede kontrolu souboru 

5. Alternativní scéná�e: 
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ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že soubor není v požadovaném formátu 

� Systém zobrazí chybovou hlášku a p�ejde do bodu 1 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že soubor je v požadovaném formátu 

� Systém zobrazí uživateli náhled importované faktury 

 

6. Alternativní scéná�e: 

 

ALTERNATIVA 1 pro p�ípad, že uživatel zobrazenou fakturu nechce uložit do systému a 

nepotvrdí celou operaci 

� Uživatel zadá storno celé operace 

� Systém p�ejde do bodu 1 

 

ALTERNATIVA 2 pro p�ípad, že uživatel zobrazenou fakturu chce uložit do systému a 

potvrdí celou operaci 

� Uživatel potvrdí náhled faktury a zadá možnost Uložit fakturu 

� Systém fakturu uloží do databáze 

 

 

Obrázek �. 38. Diagram aktivit - Import 
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6 NÁVRH ARCHITEKTURY A STRUKTURY SYSTÉMU 

6.1 Návrh �ešení 

Jak již bylo nastín�no v p�edchozích kapitolách, navrhovaný informa�ní systém bude 

vytvo�en jako webová aplikace s využitím webové služby. To znamená, že uživatel, který 

bude chtít využívat služeb informa�ního systému, se musí p�es internet p�ihlásit (pop�. se 

nemusí p�ihlásit, ale nebude mít oprávn�ní provád�t požadované operace) do systému a zde 

následn� využívat veškerých funkcí navrhovaného IS (správa faktur, tvorba, import faktur, 

export PDF a jiných formát� apod.). Webová aplikace je propojena se svou vlastní databází. 

Na následujícím obrázku bude znázorn�na navrhovaná architektura IS. 

 

Obrázek �. 39. Návrh �ešení 

 

Jako uživatel zde vystupuje osoba, která vstupuje p�es internet do systému (aplikace) a 

využívá jeho funkcí a služeb. Aplikaci zde zastupuje jak samotné uživatelské rozhraní 

(webové stránky, p�es které uživatel vstupuje do systému), tak i webová služba, která IS 

zajiš�uje funk�nost (import, export apod.). Databáze zajiš�uje bezpe�né ukládání dat a jejich 

poskytnutí v p�ípad�, že to aplikace vyžaduje. 
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6.2 Datový model 

Optimální návrh datového modelu m�že nejen do zna�né míry ovlivnit bezproblémový chod 

aplikace, udržovatelnost celého systému a jeho rozši�itelnost, ale i zásadn� ovliv	uje 

rychlost odpov�dí na jednotlivé požadavky.  

V navrženém datovém modelu byly použity tyto datové typy: 

� varchar – textový �et�zec, využívá se p�edevším tam, kde není jasn� stanovený typ, 

pop�. hrozí nestandardní a neo�ekávaná data. Lze zde také nastavit maximální 

délku textového �et�zce a tím optimalizovat danou tabulku (nap�. u PS� není t�eba 

�et�zec delší než 6 atd.). Nastavení délky se provede uvedením parametru 

maximální délky �et�zce do hranatých závorek, varchar[délka �et�zce]. 

� Int – datový typ integer. Použití tohoto typu je p�edevším tam, kde budeme 

pot�ebovat využívat aritmetické operace nad uloženými �ísly. Jedná se nap�. o 

sazby DPH, po�ty m�rných jednotek, jednotkové ceny apod. S t�mito údaji si pak 

lehce dopo�ítáme výslednou �ástku na faktu�e a nemusíme ji ukládat do databáze 

napevno – výhoda p�i editaci. 

� Datetime – datum a �as. Využití zejména u datum� splatnosti, vystavení �i 

zdanitelného pln�ní. Umož	uje i operace nad t�mito daty, nap�. s�ítání, od�ítání 

apod. Využití u hlídání splatností apod. 

 

Primárním klí�em (ozna�ení PK) rozumíme takový údaj, který jednozna�n� identifikuje 

každý záznam v databázové tabulce. Cizím klí�em (ozna�ení FK) je potom integritní 

omezení, které u tabulky vytvo�í spojení jednoho nebo více sloupc� se sloupcem z jiné 

tabulky. Unique je ozna�ení unikátní hodnoty. V takto zadaném sloupci se potom nesmí 

vyskytovat dva stejné výrazy. Vlastnost „not null“ ozna�uje, že daná hodnota musí být 

vypln�na a nelze ji vynechat.  
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Obrázek �. 40. Datový model 

Datový model se skládá z 13 tabulek. Hlavní a ur�ující tabulkou je tabulka User, ve které je 

zanesen atribut User_ID, který je primárním klí�em této tabulky a umož	uje spojení 

s ostatními tabulkami v celém modelu, tzn. zaru�uje p�i�azení ostatních údaj� práv� 

k danému uživateli. Tabulka User obsahuje dále atribut Uzivatelske_jmeno, které je unikátní 

v celém systému. Dále je zde Heslo a Role, která ur�uje, zda má uživatel p�ístup do systému 

jako Uživatel nebo jako Admin. Veškeré atributy jsou povinné, mají omezení „not null“.  
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V tabulce User_udaje jsou uloženy ostatní registra�ní údaje, t�mto potom odpovídají 

jednotlivé atributy. Všechny mají omezení „not null“, atribut ICO má navíc omezení 

unikátnosti. 

Dodavatel je tabulka uchovávající data o jednotlivých dodavatelích. Z toho vyplývá i 

struktura tabulky, kdy jednotlivé atributy odpovídají identifika�ním údaj�m dodavatel�. 

Krom� atribut� Mail a Telefon jsou všechny s omezením „not null“. Primárním klí�em je zde 

Dodavatel_ID.  

Tabulka Odberatel podléhá stejným princip�m a pravidl�m, jako p�edchozí tabulka 

Dodavatel. Rozdíl je v tom, že zde není atribut ICO omezen a m�že být nulový. To vychází 

z p�edpokladu, že naším zákazníkem nemusí být jen firmy a živnostníci, ale i fyzické osoby. 

Primárním klí�em je Odberatel_ID.  

Faktura_prijata je tabulkou, která bude ukládat informace o jednotlivých p�ijatých 

fakturách. Dodavatel je zde ur�en cizím klí�em Dodavatel_ID (spojení p�es atribut stejného 

názvu v tabulce Dodavatel). Primárním klí�em je tu Fa_prij_ID, na který se pak vážou další 

tabulky uchovávající dopl	ující informace k faktu�e. Všechny atributy mají omezení „not 

null“. Zajímavostí je, že tabulka neobsahuje žádný atribut s �ástkou. Veškeré �ástky, DPH a 

podobné položky jsou uloženy v tabulce Polozka_prijata. Zde budou jednotlivé položky 

k fakturaci uloženy samostatn� a do p�ehled� se budou dopo�ítávat. D�vodem je možnost 

rozdílné sazby DPH u položek na jedné faktu�e a jednodušší editace faktur.  

Jak již bylo p�edesláno, tabulka Polozka_prijata obsahuje informace o jednotlivých 

položkách na faktu�e (popis položky, ur�ení jednotky (ks, m, l, m3 apod.), po�et jednotek, 

jednotkovou cenu, m�nu a sazbu DPH). Primárním klí�em je tu Polozka_prijata_ID, cizím 

klí�em, spojující ji s fakturou Fa_prij_ID. Veškeré uvedené atributy mají omezení „not null“. 

Pozastavka_prijata obstarává informace o pozastávkách k dané faktu�e (spojení p�es cizí 

klí� Fa_prij_ID). Obsahuje klasické atributy popisující pozastávku, tzn. datum po�átku 

vzniku pozastávky, datum jejího ukon�ení, �ástku a m�nu, ve které je pozastávka po�ítána. 

Primárním klí�em je Pozastavka_prijata_ID. Tak jako u p�edchozí tabulky musejí být 

všechny atributy nenulové. 

Platba_prijata uchovává data o jednotlivých platbách k p�ijatým fakturám (tady název m�že 

mírn� mást, že by se jednalo o p�ijaté platby a p�itom uchovává vlastn� platby vydané, 

k p�ijatým fakturám. P�íslušnost k názvu fakturace mi ovšem p�ijde takto dostate�n� 
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výstižná, proto jsem tento název ponechal). Op�t tato tabulka má atributy, které popisují 

reálnou platbu a stejn� jako u p�edchozích mají tyto atributy omezení „not null“. Jedná se o 

atributy popisující datum zaplacení, �ástku a m�nu platby, ú�et, ze kterého byla platba 

provedena. Spojení s fakturou je op�t p�es cizí klí� Fa_prij_ID a primárním klí�em je 

Platba_prijata_ID. 

Tém�� p�esnou obdobou k tabulce týkajících se faktur p�ijatých a k nim navázaným 

dopl	ujícím tabulkám s položkami, pozastávkami a platbami jsou tabulky k fakturám 

vydaným. Jelikož se ovšem jedná o tém�� ty samé tabulky jen s drobnými úpravami, nebudu 

se zde jimi podrobn� zabývat, uvedu jen jejich názvy a p�ípadné rozdíly. 

Tabulka Faktura_vydana je pomocí cizích klí�� spojena s tabulkami User a Odberatel. Jako 

primární klí� zde slouží atribut Fa_vyd_ID, kterým ur�ujeme spojení s ostatními tabulkami 

Polozka_vydana, Pozastavka_vydana a Platba_vydana. Veškeré atributy obsažené v t�chto 

tabulkách mají omezení „not null“ a názvy primárních klí�� odpovídají uvedeným tabulkám.  

Poslední tabulkou je Log, do které se zaznamenává veškeré operace, které uživatel provedl. 

Uloží se datum a �as operace a požadavek, který uživatel na systém m�l. Do této tabulky 

pak bude mít p�ístup jen uživatel typu Admin. 

 

 

 

 



UTB ve Zlín�, Fakulta aplikované informatiky, 2010 65 

 

7 NÁVRH UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ 

Uživatelské rozhraní musí být navrženo tak, aby vyhovovalo požadavk�m uživatel�, bylo 

p�ehledné a dostate�n� intuitivní pro práci s jednotlivými sekcemi. 

 

Obrázek �. 41. Úvodní obrazovka 
 

 

Obrázek �. 42. Úvodní obrazovka – p�ihlášený uživatel 
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Obrázek �. 43. Úvodní obrazovka – p�ihlášený admin 
 

 

Obrázek �. 44. Registra�ní formulá� 
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Obrázek �. 45. Vytvo�ení faktury 

 

 

Obrázek �. 46. P�ehledy faktur 
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Obrázek �. 47. Detail faktury 
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ZÁV�R 

Cílem této práce bylo navrhnout platební systém tak, aby odpovídal nejnov�jším trend�m a 

p�ístup�m k elektronické fakturaci a k následným krok�m, jako je platba pomocí 

internetového bankovnictví �i pomocí platebních karet. Dále bylo vyžadováno dodržení 

veškerých zákon� a standard�, které se platebního styku n�jakým zp�sobem dotýkají. 

V první �ásti práce jsem podrobn� rozebral výhody a nevýhody elektronické fakturace a 

seznámil �tená�e s využívanými technologiemi, standardy a zákony, které byli v práci 

využity. 

Návrh systému byl �ešen tak, aby byl dostupný pomocí Internetu, byl dostate�n� p�ehledný a 

plnil veškerou funk�nost, kterou by moderní informa�ní systém se zam��ením na platební 

styk m�l mít. Toto bylo dokladováno návrhem uživatelského rozhraní a p�ehledem 

jednotlivých formulá��. Dále byl navržen datový model tak, aby veškerá data uložená tímto 

systémem byla lehce vyhledatelná a aby systém s t�mito daty mohl pohodln� a efektivn� 

pracovat. Veškerá funk�nost aplikace (její jednotlivé funkce) byla zobrazena pomocí use 

case modelu, k n�mu p�idruženým scéná��m a také pomocí p�ehledných diagram� aktivit, 

rozd�lených podle toho, kterou z aktivit vykonává uživatel a kterou systém. 

Export dat je v tomto systému jednou z hlavních funkcí. Byl navržen export do PDF, 

formátu ISDOC, �i formátu ABO pro elektronické bankovnictví. Samoz�ejmostí je i 

navržení importu faktur ve standardu ISDOC do systému. Zajímavou alternativu tvo�í i 

platba pomocí platebních karet, která spojí uživatele p�ímo s bankou. 

Faktury jsou uspo�ádány do intuitivních p�ehled�, ze kterých vy�teme veškeré pot�ebné 

informace, pop�. se m�žeme podívat na detailní informace k jednotlivým fakturám a nadále 

s nimi pracovat. 

Takto analyzovaná a navržená podoba systému je základem pro jeho implementaci a 

zárove	 vytvá�í živnou p�du pro rozší�ený systém, který by obsáhnul ješt� širší spektrum 

dokument� a informací v obchodním styku.  
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ZÁV�R V ANGLI�TIN� 

The aim of this work was to design a payment system to watch the latest trends and 

approaches to electronic invoicing and subsequent steps such as payment via Intenrnet 

banking or using credit cards. It was also required to couly with all laws and standards 

governing payments in some way affected.  

In the first part of this thesis, I compared advantages and disadvantages of electronic billing 

and I acquaint the readers with the exploited technologies, standards and laws that were 

used in the work. 

System was so designed as to be available with via Internet, was enough clear and performs 

all the functionality would a modern informatik system focusing on the payments should 

have. It was documented user interface design and overview of different forms. The data 

model was designed so that all data stared by the system was easily trace able to and that 

system with this data can easily work. All the functionality of the application (a single 

function) has been shown with use case model to associate him with be script and also the 

synaptic chart of activities, broken down depending on which of the activities undertaken by 

the user and the system. 

Export of data is one of the main functions. It was designed export to PDF, format ISDOC 

or ABO format for electronic banking. Of course there is also proposing import invoices as 

standard ISDOC into the system. Interesting alternative is payment by credit card which 

connects user directly with the bank. 

Invoices are organized into intuitive raster from which provide the neccesary  information 

eventually we look at the details of individual invoices and work whit them.  

This designed and analyzed version of the system is the basis for its implementation and to 

create conditions for the extended system which includes an even broader range of 

information and documents in commerce business connection.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL� A ZKRATEK 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol (protokol pro vým�nu hypertextových dokument�) 

UBL  Universal Business Language (univerzální obchodní jazyk) 

ISDOC  Information System Document (dokument informa�ního systému) 

SQL  Structured Query Language (skriptovací dotazovací jazyk) 

XML  Extensible Markup Language (obecný zna�kovací jazyk) 

PDF  Portable Document Format (p�enosný formát dokument�) 

PS�  Poštovní sm�rovací �íslo 

I�O  Identifika�ní �íslo organizace 
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