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ABSTRAKT 

Intranetová aplikace PAVEZA byla vytvořena společností NWT a.s., aby svým zákazníkům 

pomohl s administrací spojenou se zadáváním a správou veřejných zakázek. V současné 

době aplikace komunikuje pouze s databázovým enginem Oracle. Společnost NWT se 

rozhodla rozšířit kompatibilní datové úložiště o Microsoft SQL Server. Cílem této práce je 

návrh a realizace tohoto přechodu.  

 

Klíčová slova: Microsoft SQL Server, Oracle, PAVEZA, veřejné zakázky, .NET

 

 

 

ABSTRACT 

Intranet PAVEZA application was developed by NWT a.s. to help its customers with 

administration associated with awarding and managment of public contracts. By now is the 

Oracle database only database engine, which PAVEZA application can cooperate with. 

NWT company wants to extend compatible database engines of Microsoft SQL Server. The 

aim of this thesis is to design and implement this functionality. 

 

Keywords: Microsoft SQL Server, Oracle, PAVEZA,  Public Contracts, .NET   
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ÚVOD 

Trendem několika minulých a budoucích let v oblasti veřejných zakázek je jejich kompletní 

elektronizace a to nejen v České republice, ale po celém světě. Elektronizace veřejných za-

kázek přináší řadu výhod, mezi které nesporně patří snížení administrativní zátěže zadava-

tele i dodavatele, se kterým souvisí dále např. snížení personálních nákladů. Je třeba však 

řešit i spoustu problémů, které se zadáváním a obecně vedením veřejných zakázek v elek-

tronické podobě souvisejí. Pro efektivní plánování a evidenci veřejných zakázek byla spo-

lečností NWT a.s. vytvořena aplikace PAVEZA, jež je předmětem této diplomové práce. 

Aplikace PAVEZA přináší úsporu nákupů ve formě jejich sdružení, snížení personálních 

nákladů, eliminuje riziko pokut vlivem porušení zákona o veřejných zakázkách atd. Její vy-

užití je však možné pouze se zakoupenými licencemi Oracle databáze, což je jediný databá-

zový engine, nad kterým je schopna aplikace PAVEZA pracovat. Cílem této práce je návrh 

a realizace řešení přechodu na databázový engine SQL Server, s přihlédnutím k možnosti 

v budoucnu aplikaci PAVEZA rozšířit pro práci nad dalšími databázovými enginy. 

Teoretická část práce se analyzuje současný stav aplikace PAVEZA, okrajově se věnuje spo-

lečnosti NWT a.s., které je autorem této aplikace, dále se věnuje veřejným zakázkám v České 

republice včetně fáze jejich elektronizace a vlastnostem elektronických nástrojů, které vy-

hovují zákonu o veřejných zakázkách a v poslední části zkoumá oba databázové enginy (stá-

vající a DB engine, na který aplikace PAVEZA přechází) a jejich odlišnosti.  

V praktické části je navrhnut postup řešení, ukázány principiální části implementace a je 

zhodnocen přínos realizovaných změn.
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 APLIKACE PAVEZA 

Proces zadání veřejné zakázky (dále jen VZ) a průběh výběrového řízení závisí na předmětu 

zakázky a jejich předpokládaných nákladech. Příprava zadání veřejné zakázky s sebou nese 

také řadu povinností a administrativních úkonů, jimiž se zabývá internetová aplikace 

PAVEZA společnosti NWT a.s. Následující kapitola se věnuje této aplikaci a společnosti, 

která ji uvedla na trh a VZ v ČR. 

1.1 O společnosti NWT a.s. 

V roce 1992 byla v Kroměříži založena společnost NWT Computer (zkratka z anglických 

slov New World Technologies) jako ryze česká privátní firma. Ve svých počátcích se firma 

orientovala na prodej a služeb koncovým zákazníkům v oblasti hardware a software. 

 

Společnost se nadále dynamicky rozvíjela a v roce 1995 se transformuje na právnickou 

osobu – společnost s ručením omezeným. Sídlem nově vzniklé s.r.o. se stává Hulín a 

zahajuje velkoobchodní prodej informačních technologií v regionu Jižní Morava. Na 

počátku roku 1999 vzniká pobočka ve Zlíně ve snaze přiblížit se více zákazníkům.  

V průběhu následujících let vznikaly ve společnosti nové divize a pokračovala expanze di-

vizí stávajících (Obrázek 2 zachycuje současnou organizační strukturu společnosti). Apli-

kace PAVEZA, které se věnuje tato práce, pochází z dílny divize Servis.  

 

Obr. 1 – Logo společnosti NWT a.s. [1] 
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Jsou zřizovány další provozovny a NWT sbírá ocenění a certifikace. V roce 1999 získává 

NWT certifikát ČSN ISO 9001 a 9002. V témže roce se společnost stává Microsoft Certified 

partnerem a získává ocenění HP Business Partner roku. V roce 2005 získává NWT certifikát 

Investors in People a o dva roky později se stává autorizovaným servisním partnerem IBM. 

Společnost se svým rozvojem navyšuje počet zaměstnanců (v současnosti pracuje pro NWT 

přes 170 lidí) a její obraty mají rostoucí trend (Obrázek 3). V roce 2011 se společnost NWT 

umístila v prestižním žebříčku TOP 100 ICT firem v ČR na 9. místě. 

 

Obr. 2 - Organizační struktura společnosti NWT a.s. [4] 

Obr. 3 - Obrat společnosti NWT a.s. v letech 2007 až 2011 
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V září roku 2010 realizovala společnost NWT Computer s.r.o. v souladu s příslušnými usta-

noveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů, proces změny právní formy ze společnosti s ručeným omezeným na 

akciovou společnost. V souvislosti s touto změnou došlo ke změně názvu společnosti z NWT 

Computer s.r.o na NWT a.s. a bylo představeno nové logo společnosti (Obrázek 1), které 

společnost používá dodnes [3][4]. 

Oblasti podnikání společnosti NWT a.s. prošly od jejího založení výraznou obměnou a nyní 

se společnost soustředí především na tyto oblasti: 

Energetika 

 fotovoltaické elektrárny; 

 bioplynové stanice; 

 pyrolýza; 

 těžba skládkového plynu; 

 hydrolýza a kotle na biomasu; 

 LED – průmyslové haly a veřejné osvětlení; 

 Komplexní poradenství energetických úspor. 

Výroba 

 bowdeny (plastové trubičky) pro stavební průmysl; 

 stavební výroba. 

Realizace – specializované stavby 

 elektrárny na klíč (fotovoltaika, bioplyn); 

 technologické celky; 

 územní plánování a veškeré inženýrské práce; 

 komplexní stavební práce; 

 elektroinstalace. 

Výzkum a vývoj 

 studie energetické účinnosti domů; 

 nanotechnologie; 

 vertikální rotor a vícepólový generátor větrných elektráren; 

 koncentrátová voltaika (CPV). 
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Služby 

 správa nemovitostí; 

 vedení účetnictví; 

 komplexní finanční poradenství; 

 provoz elektrické sítě; 

 telekomunikace; 

 kamerové systémy; 

 komplexní IT služby vč. outsourcingu; 

 cloudové technologie [4]. 

1.2 O aplikaci PAVEZA 

Intranetová aplikace PAVEZA a její odlehčená verze PAVEZA LIGHT jsou dílem 

společnosti NWT, a.s. a byly na trh uvedeny jako elektronické nástroje, který zadavatelům 

veřejných zakázek usnadní administraci spojenou se zadáním veřejné zakázky. Zároveň si 

kladou za cíl zvýšit transparentnost celého procesu zadání zakázky s možností vnitřního i 

vnějšího dohledu nad přípravou a definováním zadávacích podmínek veřejné zakázky, a to 

již od okamžiku vzniku záměru. 

 

Obr. 4 - PAVEZA: Detail veřejné zakázky [2] 
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Aplikace PAVEZA je určena především pro města, obce a jiné územně samosprávní celky, 

dále pro státní podniky a organizace, ale také pro komerční subjekty, které např. v rámci 

svého podnikání žádají o dotace apod. 

Mezi přínosy používání aplikace PAVEZA patří především sdružování dílčích nákupů do 

větších komplexních celků, čímž je jednak možno dosáhnout nižších cen v rámci 

množstevních slev a také odpadají náklady na administrativní úkony spojené s jednotlivými 

dílčími nákupy. Využití aplikace PAVEZA přináší také sekundární úspory personálních 

nákladů spojené s efektivnější správou VZ. 

Další výhody spojené s využíváním této aplikace jsou eliminace pokut vlivem nižšího rizika 

porušení zákona o veřejných zakázkách, zprůhlednění systému nákupu v celé organizaci 

včetně dílčích organizačních složek, naplnění zákonných povinností v zadávání VZ na všech 

organizačních úrovních i pro VZMR a implementace software (k automatizaci nákupního 

procesu) provázaného na stávající systém organizace. 

 

 

Výhody řešení PAVEZA jsou podle [2] následující: 

 zavedení jednotného systému a postupů na všech organizačních úrovních zadavatele; 

 efektivní řízení procesu zadávání a správy veřejných zakázek; 

 úspora času při přípravě a administraci zadávacích řízení; 

 zjednodušení a zpřehlednění celého procesu zadávání veřejných zakázek; 

Obr. 5 - PAVEZA: Plánování VZ [2] 
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 zefektivnění rutinních administrativních úkonů při zadávání a hodnocení VZ; 

 kompletní vedení agendy dokumentace celého zadávacího řízení; 

 správa a evidence všech veřejných zakázek v jednotném softwarovém prostředí; 

 předdefinované šablony dokumentů; 

 možné modifikace specifických potřeb dle požadavků konkrétního zadavatele; 

 manažerské přehledy a statistiky; 

 možnost integrace na datová úložiště zadavatele. 

 

Technologické údaje aplikací PAVEZA a PAVEZA LIGHT obsahuje tabulka 1: 

 

Technologie PAVEZA PAVEZA LIGHT 

DB server 
Oracle  

(plán MSSQL) 
Oracle 

Umístění fyzické instalace server zákazníka 
hostovaná aplikace 

https:// 

Internetová aplikace (tj. bez instalace  

na PC) 
x x 

Počet uživatelů v rámci licence  

zákazníka (IČ) 
neomezeno 10 

Navýšení počtu uživatelů  lze navýšit 

Možnost integrace k lokálním aplikacím 

(DMS, spisová služba) 
x nelze 

Možnost integrace na ERP, reálné řízení 

nákupu 
x nelze 

Doba implementace 
4 měsíce  

(dle úprav) 
2 týdny 

Tab. 1 - PAVEZA: Technologie [2] 

 

1.2.1 Modul plánování 

Tento modul umožňuje sestavit plán nákupních potřeb ve věcné struktuře dle modelu NIPEZ 

(Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek). Plán je možno 

sestavit podle finančního plánu dané organizace (příkladem takového plánu může být např. 
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rozpočet města), může být ale sestaven i přímo bez vazby na jakýkoliv finanční plán. Tímto 

způsobem je možné získat přehled o plánovaných nákupních potřebách celé organizace pro 

zvolené období. 

 

Modul plánování PAVEZA PAVEZA LIGHT 

Import rozpočtu města nebo jiného 

finančního plánu organizace 
x  

Rozpad vlastního finančního plánu do 

věcné struktury NIPEZ 
x  

Vkládání nákupních potřeb ve struktuře 

NIPEZ bez vazby na finanční plán 
x x 

Uživatelská oprávnění dle organizační 

struktury 
x x 

Tab. 2 - Modul plánování [2] 

 

Ze získaného přehledu dále můžeme sdružit nákupní položky, které spolu věcně souvisí a 

agregovat jednotlivé nákupy do větších nákupních celků, čímž dosáhneme finanční úspory. 

Celý proces plánování je nastavitelný pracovní postup, který je sledovatelný na všech 

organizačních úrovních. Aplikace PAVEZA umožňuje také načtení rozpočtu z účetního 

systému organizace, to ale pouze v případě serverové instalace na straně zákazníka. Systém 

může fungovat i druhým směrem, tzn. data z tohoto modulu mohou být použita jako podklad 

pro sestavení finančního plánu. 

1.2.2 Modul veřejných zakázek 

Modul veřejných zakázek je vhodný pro podporu VZ vedených v klasické papírové formě. 

Hlavním cílem tohoto modulu je umožnit přípravu, administraci a evidenci všech nákupních 

aktivit, které probíhají podle předem stanovených postupů. Jednotlivé nákupní akce jsou 

uživatelem zadávány do připravených formulářů, které vyžadují zadání podstatných 

informací. Uživateli je dovoleno zvolit pouze takový výběr dodavatele, který je v souladu 

s interní směrnicí, případně zákonem. 
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Modul veřejných zakázek PAVEZA PAVEZA LIGHT 

Generování dokumentů PDF dle 

uložených šablon 
x x 

Customizace předdefinovaných PDF 

šablon dle potřeb zákazníka 
x omezeně 

Import originálů (scanů) dokumentů x x 

Vedení elektronického spisu dokumentů 

k VZ 
x x 

Workflow v procesu přípravy a 

administrace VZ 
x x 

Customizace workflow dle potřeb 

zákazníka 
x omezeně 

Integrované propojení na certifikovaný 

profil zadavatele EVEZA (součást) 
x x 

Integrace na aukční portál proe.biz 

(licence proe.biz není součástí) 
x x 

Uživatelská oprávnění dle organizační 

struktury 
x x 

Tab. 3 - Modul veřejných zakázek [2] 

 

Celý proces přípravy veřejné zakázky může být na jednotlivých organizačních úrovních po-

stupně schvalován (dle organizačních zvyklostí). Uživatel může prostřednictvím aplikace 

vytvářet PDF dokumenty, které jsou ve formátu předepsaném pro daný zadávací postup. Tím 

je zaručena jednotnost dokumentů a jejich obsahová správnost. Po vyhlášení VZ jsou uživa-

teli zpřístupněny formuláře pro administraci. Pomocí nich je postupně formou generovaných 

PDF vytvářena požadovaná dokumentace (protokoly, zápisy atd.). 

U VZ, u nichž je požadováno povinné uveřejnění na profilu zadavatele, může být tento profil 

součástí řešení. Zveřejňování dokumentů pak probíhá poloautomaticky, bez nutnosti uživa-

tele vstupovat na profil a dokumenty ručně vkládat.  
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1.2.3 Zákazníci 

Jak již bylo zmíněno výše, aplikace PAVEZA je určena zejména pro státní organizace a 

podniky a územně samosprávní celky. Hlavními zákazníky, kteří aplikace PAVEZA využí-

vají, jsou: 

Lesy České republiky, s.p. 

Lesy České republiky byly vůbec prvním zákazníkem, který začal v roce 2007 aplikaci 

PAVEZA využívat. Hlavním předmětem podnikání tohoto státního podniku je zajištění pro-

vádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů a to vlastní režií, nebo 

prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů. 

 

Plánování a provádění činností v lesích směřuje k zabezpečení trvalého souladu mezi potře-

bou, tvorbou a využitím vlastních finančních prostředků a k co nejhospodárnějšímu využití 

účelových příspěvků ze státního rozpočtu a z jiných zdrojů. Těmto základním principům se 

trvale přizpůsobuje konkrétní náplň předmětu činnosti Lesů České republiky i jejich organi-

zační uspořádání [5]. 

Vysoké učení technické v Brně 

Nejstarší brněnská vysoká škola využívá aplikaci PAVEZA především pro plánování nákup-

ních potřeb. Jedná se o univerzitu s více než 110letou tradicí, která se skládá z 8 fakult a 3 

vysokoškolských ústavů a v roce 2013 nabízela 74 akreditovaných studijních programů a 23 

studijních programů vyučovaných v cizím jazyce [6]. 

Obr. 6 - Logo státního podniku Lesy České republiky [5] 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 21 

 

Magistrát města Olomouce – Statutární město Olomouc 

Statutární město Olomouc je dalším významným zákazníkem využívajícím aplikaci 

PAVEZA. Jedná se o šesté největší město v České republice (k 1.1.2012 platil údaj 99 529 

obyvatel) a po hlavním městě o druhou největší památkovou rezervaci v ČR. Jako samo-

statná právnická osoba funguje statutární město Olomouc od 24.listopadu 1990 a jeho právní 

postavení je upravenou zákonem o obcích. Prostřednictvím Magistrátu města Olomouce vy-

konává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony [7].  

1.3 Veřejné zakázky v ČR 

1.3.1 Historie veřejných zakázek v ČR 

Právo veřejných zakázek má své kořeny již v prvorepublikové době. Tehdy, v roce 1920, 

bylo vydáno nařízení vlády Československé republiky č. 667/1920 Sb., o zadávání státních 

dodávek a prací (Zadávací řád). Toto nařízení se vztahovalo na dodávky zboží a prací, které 

zadávaly orgány státní správy a jimi spravované organizace, podniky a fondy [8]. 

Rozkvět oblasti práva veřejných zakázek přišel až se vstupem České republiky do Evropské 

unie v roce 2004. Od té doby může Česká republika čerpat finanční prostředky ze struktu-

rálních fondů v rámci jednotlivých Operačních programů. 

Právo veřejných zakázek se výrazně změnilo zákonem č. 40/2004 Sb., aby odpovídalo práv-

ním předpisům Evropské unie. Tento zákon byl několikrát novelizován, i přesto se v něm 

nacházela spousta problematických oblastí [9]. 

Následně bylo rozhodnuto o zcela nové právní úpravě veřejných zakázek. Byl přijat nový 

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. I tento právní předpis se však nevyhnul ně-

kolika novelizacím. Během relativně krátkého období prošel tento právní předpis celkem 17 

novelizacemi, které byly většinou motivovány snahou tehdejších vládních stran bojovat proti 

korupci v oblasti zadávání veřejných zakázek [10]. 

Poslední novelizace pozměnily oblast zadávání veřejných zakázek v České republice zásad-

ním způsobem. Některé z těchto změn přitížily především malým obcím, které se náhle mu-

sely vyrovnávat s prudkým nárůstem administrativních a finančních úkonů, což se zejména 

pro obce, které doposud se zadáváním veřejných zakázek neměly žádné zkušenosti, předsta-

vovalo značné komplikace. 
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1.3.2 Veřejné zakázky 

Veřejné zakázky jsou nákupem služeb, zboží či stavebních prací z veřejných prostředků, se 

kterými disponují nejen státní orgány, ale také orgány státní samosprávy. Při zadávání a 

plnění VZ se zároveň musí dodržovat pravidla transparentnosti, nediskriminace a efektivní 

a hospodárné vynakládání veřejných prostředků. 

Odborněji můžeme veřejnou zakázku charakterizovat jako simulaci tržních procesů, kdy je 

poptávajícím subjektem stát. I veřejné zakázky mají charakter směny zboží za peněžní pro-

středky a zadavatel čelí rozpočtovému omezení a nakupuje dle své potřeby. Tímto však po-

dobnosti s obyčejným nákupem zboží končí. Nakupující subjekt totiž není konečným spo-

třebitelem. Zadavatel zakázky sice nakupuje zboží, ale jeho konečným uživatelem je někdo 

jiný [11]. 

Vymezení pojmu veřejné zakázky najdeme v zákoně o veřejných zakázkách, v § 7. Tam jsou 

stanoveny následující podmínky: 

1. Zakázka musí být zadávána osobou, která je zadavatelem veřejných zakázek. 

2. Zakázka musí zahrnovat prvek úplaty na straně zadavatele (byť i jen potenciální). 

3. Musí se jednat o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce. 

Veřejnou zakázkou je ale také i zakázka, která zahrnuje jen potenciální prvek úplaty ze 

strany zadavatele, přičemž prvekm úplaty může být například vázání na splnění určité pod-

mínky. Dalším typem veřejné zakázky může být i taková zakázka, která se řadí mezi zákonné 

výjimky a zadavatel není povinen takové zakázky zadávat. 

Dle svého předmětu mohou být VZ rozděleny na: 

 veřejné zakázky na dodávky; 

 veřejné zakázky na stavební práce; 

 veřejné zakázky na služby. 

VZ můžeme také rozdělit na VZ nadlimitní, podlimitní, nebo VZ malého rozsahu. Pro toto 

dělení je třeba vycházet z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Pro realizaci nadlimitní 

nebo podlimitní VZ má zadavatel povinnost s dodavatelem uzavřít písemnou smlouvu. 
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Kategorie Zadavatel 
VZ na 

dodávky 

VZ na  

služby 

VZ na  

staveb. práce 

Nadlimitní VZ 

ČR a státní 

příspěvkové 

organizace 

3 395 000 Kč 3 395 000 Kč 131 402 000 Kč 

Územně 

samosprávné 

celky, 

příspěvkové 

organizace 

5 244 000 Kč 5 244 000 Kč 131 402 000 Kč 

Sektorový 

zadavatel 
10 489 000 Kč 10 489 000 Kč 131 402 000 Kč 

Zadavatelé 

uvedení v § 2 

odst. 2 nebo § 2 

odst. 6 zákona o 

VZ 

10 489 000 Kč 10 489 000 Kč 131 402 000 Kč 

Podlimitní VZ ≥ 2 000 000 Kč ≥ 2 000 000 Kč ≥ 6 000 000 Kč 

VZ malého rozsahu 
0 - 2 000 000 

Kč 

0 - 2 000 000 

Kč 

0 - 6 000 000 

Kč 

Tab. 4 - Finanční limity VZ platné k 1.1.2014 [12] 

 

1.3.3 Zadávací řízení 

Zadávací řízení může nastat až v případě, jsou-li splněny tyto kroky: 

1. zadavatel určil, že se jednalo o VZ; 

2. dále určil druh VZ; 

3. stanovil předpokládanou hodnotu VZ a bude se jednat o nadlimitní VZ nebo podli-

mitní VZ; 

4. zadavatel zjistil, že na danou VZ nešlo použít zákonnou výjimku. 

Zadávací řízení upravuje závazný procesní postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky. 

Zákon definuje šest druhů zadávacích řízení: 

1. otevřené řízení, 

2. užší řízení, 
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3. jednací řízení s uveřejněním, 

4. jednací řízení bez uveřejnění, 

5. soutěžní dialog, 

6. zjednodušené podlimitní řízení. 

K zadání VZ může také docházet při: 

7. řízení, v němž veřejný zadavatel zadává VZ na základě rámcové smlouvy, 

8. v dynamickém nákupním systému. 

1.3.4 Zadávání VZ 

Zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Tímto zákonem je komplexně upravena oblast veřejného zadávání v České republice, pře-

devším v návaznosti na evropské právní předpisy. Evropské zadávací směrnice (potažmo 

také Smlouva o založení Evropského společenství) stanovují principy transparentnosti, rov-

ného zacházení, zákazu diskriminace, vzájemného uznávání a proporcionality, jako hlavní 

principy výše zmíněných zákonů [12]. 

1.3.5 Vymezení elektronických prostředků 

Elektronickými prostředky pro účel tohoto zákona jsou sítě a služby elektronických komu-

nikací. Na rozdíl od zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, se jako elek-

tronický prostředek nepovažuje fax. 

Sítí elektronických komunikací se rozumí přenosové systémy, spojovací nebo směrovací za-

řízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo 

jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací 

okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, 

v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí 

kabelové televize. 

Službou elektronických komunikací se rozumí služba poskytovaná za úplatu (obvykle), která 

spočívá v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních 

služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sí-

tích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb 

elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sí-

těmi a poskytovaným službami elektronických komunikací. 
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Zadavatel je povinen poskytnout dodavatelům, kteří mohou mít zájem účastnit se řízení či 

soutěže o návrh, k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně nezbytného kódo-

vání a šifrování. 

Dodavatel má v některých případech povinnost opatřit datovou zprávu zaručeným elektro-

nickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Těmito právními úkony jsou: 

 nabídka; 

 žádost o účast; 

 námitky proti úkonům zadavatele; 

 prokazování splnění kvalifikace elektronickými prostředky; 

 návrh v soutěži o návrh. 

Tuto povinnost, opatřit datovou zprávu zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu, má také zadavatel a to v konkrétních úkonech: 

 vyhlášení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek; 

 výzva o zahájení zadávacího řízení; 

 výzva k jednání; 

 výzva k podání nabídky v zadávacím řízení či k účasti v soutěžním dialogu; 

 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (oznámení o zadání VZ); 

 oznámení o způsobu vyřízení námitek; 

 rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh. 

Zadavatel může požadovat, aby datová zpráva byla elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu opatřena u kterýchkoliv datových zpráv zaslaných elektronickou 

formou [10][13]. 

1.3.6 Požadavky na elektronické nástroje 

Zadavatel musí u elektronických nástrojů zajistit, aby: 

a) byly splněny požadavky na elektronické podpisy, vztahující se k nabídkám, žádos-

tem o účast a k předávání plánů a projektů, uvedené v zákoně o elektronických ko-

munikacích; 

b) mohl být přesně určen čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast a předložení 

plánů projektů; 
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c) bylo možné přiměřeně zajistit, že před stanovenými lhůtami nikdo nemůže mít pří-

stup k údajům zaslaným v souladu s těmito požadavky; 

d) v případě porušení zákazu přístupu k zaslaným údajům mohlo být přiměřeně zajiš-

těno, že porušení bude spolehlivě zjistitelné; 

e) pouze oprávněné osoby mohly stanovit nebo změnit data pro zpřístupnění doruče-

ných údajů; 

f) během různých fází zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, byl přístup ke všem 

nebo k části předaných údajů možný pouze na základě předchozího rozhodnutí 

oprávněných osob; 

g) rozhodnutí oprávněných osob o přístupu ke všem nebo k části předaných údajů 

mohlo umožnit přístup k předaným až po předem stanoveném datu; 

h) údaje doručené a zpřístupněné v souladu s těmito požadavky, mohly zůstat přístupné 

pouze osobám, které jsou oprávněné se s nimi seznamovat; 

i) byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob; 

j) byla pro ně zajištěna technická podpora a servis v případě poruchy; 

k) použitím elektronických nástrojů zadavatel neporušuje zásady rovného přístupu a 

zákazu diskriminace; 

l) použité elektronické nástroje jsou obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými 

informačními a komunikačními technologiemi; 

m) zadavatel poskytne dodavatelům veškeré informace technické povahy, které jsou ne-

zbytné pro komunikaci prostřednictvím elektronických nástrojů. 

Splnění těchto požadavků lze prokázat tzv. certifikátem shody, který je vydáván subjek-

tem posuzování shody anebo i jiným způsobem, například znaleckým posudkem. Zada-

vatel může být veřejný, dotovaný anebo sektorový [10]. 

1.3.7 Elektronizace veřejných zakázek 

Komplexní rámec pro elektronické zadávání veřejných zakázek poskytují směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zaká-

zek na stavební práce, dodávky a služby a č. 2004/17/ES, o koordinaci postupů při zadávání 

zakázek subjekty působícími v odvětví vodohospodářství, energetiky, dopravy a poštovních 

služeb. 

Směrnice stanovují pravidla pro elektronické nabídkové řízení a určují podmínky pro mo-

derní nákupní metody založené na elektronických komunikačních prostředcích. 
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Tyto směrnice, včetně komplexního rámce elektronického zadávání veřejných zakázek, byly 

přeneseny do zákona o veřejných zakázkách. 

Vzhledem k tomu, že Evropská komise svým Akčním plánem požadovala po členských stá-

tech zpracování národních plánů zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek, 

schválila vláda České republiky Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných 

zakázek pro období let 2006 až 2010. 

Národní plán je strategickým dokumentem vlády České republiky pro oblast zavádění mo-

derních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání VZ. Elektronické 

zadávání se vztahuje i na veřejné zakázky financování či spolufinancování ze strukturálních 

fondů EU. Po ukončení účinnosti Národního plánu se stala novým strategickým dokumen-

tem vlády ČR pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do 

procesu zadávání veřejných zakázek Strategie elektronizace veřejných zakázek pro období 

let 2011 až 2015. 

Elektronické zadávání veřejných zakázek je úzce svázáno s cíli strategie Smart Administra-

tion pro období 2007 až 2015, která se snaží o zefektivnění veřejné správy a poskytovaných 

veřejných služeb. Mezi cíle strategie patří: 

 racionaliazce administrativní procedury s cílem zajistit větší efektivitu a transparent-

nost; 

 minimalizace byrokratických prvků uvnitř veřejné správy; 

 zavedení systému strategického plánování ve státní správě a zajištění jeho prováza-

nosti na finanční řízení; 

 vytvoření jednoduššího prostředí pro podnikatele; 

 realizace preventivních opatření v boji s korupcí. 

Charakteristické vazby strategie Smart Administration a procesu elektronizace zadávání ve-

řejných zakázek: 

 V rámci elektronizace zadávání VZ bude realizována procesní podpora zadávacích 

zařízení VZ. Tento procesní pohled povede k optimalizaci životního cyklu VZ u jed-

notlivých zadavatelů. Rovněž dojde k optimalizaci jednotlivých úkonů zadávacích 

řízení tak, aby je bylo možno činit plně elektronicky s podstatně nižšími transakčními 

náklady na straně veřejné správy i dodavatelů. 
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 Elektronizace zadávání VZ povede k výraznému urychlení komunikace v průběhu 

zadávacích řízení. Dojde ke snížení administrativní zátěže dodavatelů a snížení trans-

akčních nákladů. 

 Elektronizace zadávání VZ umožní snazší plánování VZ. Zadavatelům bude poskyt-

nuta informační podpora při plánování jednotlivých VZ i skupin VZ (tj. plánování 

za resort, organizaci, jednotlivé útvary organizace). Rovněž bude možnost využívat 

ucelenou evidenci zadávacích řízení v organizaci/resortu zadavatele pro účely řízení, 

monitoringu, statistických rozborů, analýz o skladbě prováděných nákupů. 

 Pro podnikatele bude elektronizace zadávání VZ znamenat snížení formálních poža-

davků na komunikaci a provádění dílčích úkonů v zadávacím řízení. Např. zadávací 

podmínky budou poskytovány v elektronické podobě, bude umožněno podávat na-

bídku v podobě elektronického katalogu, což povede ke snížení transakčních nákladů 

dodavatele souvisejících s jeho účastí v zadávacím řízení. 

 Plně elektronická zadávací řízení, tj. s využitím automatické metody hodnocení, vý-

znamně sníží prostor pro manipulaci s výsledkem hodnocení nabídek. Jedním 

z prvků v rámci elektronizace VZ je i rejstřík dodavatelů se zákazem plnění VZ (tzv. 

black list) [14][15]. 

1.3.8 Problémy se zadáváním VZ 

Hodnota veřejných zakázek je obvykle značná, což s sebou nese velké korupční příležitosti. 

Důsledkem korupčního jednání jsou předražené zakázky, nehospodárné nakládání s veřej-

nými prostředky, méně kvalitní realizované služby a zvýšení nedůvěry veřejnosti ve veřej-

nou správu. 
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2 DATABÁZOVÉ ENGINY 

Následující kapitola je zaměřena na analýzu v současnosti využívaného databázového 

systém Oracle, nově zvoleného databázového systému Microsoft SQL Server a především 

na odlišnosti obou DB enginů. 

DB engine v obecném pojetí je služba pro ukládání, zabezpečení a manipulaci s daty. 

Poskytuje kontrolovaný přístup a nástroje pro rychlé transakční zpracování dat takovým 

způsobem, aby odpovídal požadavkům podnikových aplikací, které s těmito daty pracují. 

DB engine se využívá pro tvorbu relačních databází pro OLTP (On-line Transaction 

Processing) nebo OLAP (On-line Analytical Processing). Tento proces zahrnuje tvorbu 

tabulek pro ukládání dat a dalších databázových objektů jako jsou indexy, pohledy nebo 

uložené procedury pro náhled, zabezpečení nebo manipulaci s daty. 

2.1 Databázový engine Oracle 

První databázový engine byl americkou společností Oracle uveden na trh v roce 1978. 

Jednalo se tehdy o verzi Oracle V1 napsanou v asembleru. V současnosti je nejvyšší 

uvedenou verzí verze 12c, která byla představena v roce 2013 [16][17]. 

2.1.1 Verze Oracle DB 

V tabulce 5 je soupis databázových enginů vydaných společností Oracle od roku 1985. První 

verze byla v roce 1978 napsaná v asembleru a běžela na stroji, který měl 128 kB paměť. Tato 

verze nebyla nikdy uvedena oficiálně. Pro aplikaci PAVEZA volíme verzi 12c z roku 2013. 

Verze Rok vydání Význam označení 

12c 2013 c = cloud 

11g 2007 g = grid computing ready 

10g 2003 g = grid computing ready 

9i 2001 i = internet 

8i 1999 i = internet 

8 1997  

7 1992  

6 1988  

5 1985  

Tab. 5 - Přehled verzí Oracle databáze od roku 1985 
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2.1.2 Oracle DB 12c 

Tato verze databázového enginu Oracle je v současnosti v aplikaci PAVEZA brána jako 

referenční a všechny dotazy, které jsou v aplikaci sestavovány, jsou optimalizovány pro ja-

zyk PL/SQL se všemi jeho rozšířeními uvedenými společně s Oracle databází 12c. V násle-

dujícím seznamu je soupis vybraných změn, které s sebou verze 12c přinesla: 

1. Neviditelné sloupce – nyní mají uživatelé možnost definovat sloupec jako nevidi-

telný. Do verze 12c se bylo možno setkat pouze se systémovými neviditelnými 

sloupci, s jejichž viditelností není možné manipulovat. Pro zobrazení nebo nastavení 

hodnoty neviditelného sloupce, musí uživatel explicitně zadat jeho jméno. Například 

dotaz SELECT * FROM tabulka, zobrazí pouze sloupce, které jsou definované 

jako viditelné. Jako neviditelný může být nastavený i virtuální sloupec, není však 

možné, aby neviditelný sloupec obsahovaly dočasné nebo externí tabulky. 

2. Příkazy FETCH FIRST ROWS a OFFSET – Oracle představil novou syntaxi pro 

limitování řádku ve výsledku PL/SQL dotazu. Například dotaz SELECT * FROM 

tabulka ORDER BY sloupec FETCH FIRST 5 ROWS ONLY, vrátí 

uživateli ve výsledku pouze prvních 5 řádků dle požadovaného řazení. Využití pří-

kazu OFFSET můžeme demonstrovat například na dotazu SELECT * FROM ta-

bulka ORDER BY sloupec OFFSET 2 ROWS FETCH NEXT 5 ROWS 

ONLY, který uživateli ve výsledku vrátí třetí až sedmý řádek dle požadovaného řa-

zení. 

3. Vícenásobné indexy – před verzí 12c nebylo možné vytvořit více indexů na jeden 

sloupec nebo na stejnou skupinu sloupců. Pokud byl vytvořen index například nad 

sloupcem a, nebo nad sloupci a,b, nebylo už možné vytvořit další index nad sloup-

cem a, nebo sloupci a a b ve stejném pořadí. Ve verzi 12c můžeme takto definovat 

více indexů, pokud jsou různého typu (INDEX, BITMAP INDEX apod.). V každém 

okamžiku je však viditelný (tj. použitelný) pouze jeden z těchto indexů. 

4. Kaskádový TRUNCATE – před verzí 12c nebylo možné přímo zavolat TRUNCATE 

nad rodičovskou (master) tabulkou, pokud existovaly tabulky z ní odvozené, které 

obsahovaly nějaká data. Ve verzi tato možnost je díky příkazu TRUNCATE TABLE 

s volbou CASCADE, který volá rekurzivně TRUNCATE nad všemi tabulkami odvo-

zenými od master tabulky. 
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2.1.3 PL/SQL 

Tento jazyk je procedurální nástavbou standardizovaného SQL. Byl vyvinut společností 

Oracle a v Oracle databázích se využívá od verze 7. S každou další vydanou verzí Oracle 

databáze přichází obvykle i nějaké nové rozšíření jazyka PL/SQL. 

PL/SQL umožňuje pracovat s procedurálními prvky, jako jsou podmínky a cykly, uživatel 

může deklarovat konstanty a proměnné, procedury a funkce, uživatelské typy a proměnné 

těchto typů, trigery a další. Databázový engine Oracle umožňuje práci s výjimkami (chyby, 

které nastanou za běhu), prostřednictvím PL/SQL kolekcí je také možno pracovat s poli. Od 

verze 8 se Oracle zaměřil na orientaci na objekty, v databázi mohou být od této verze 

ukládány procedury, funkce, balíčky, typy a trigery tak, aby mohly být znovupoužity 

jakoukoliv aplikací, která se k databázi připojí. 

2.2 Databázový engine SQL Server 

Americká společnost Microsoft od roku 1989 pravidelně uvádí na trh nové verze tohoto 

databázového enginu. V současnosti je dostupná nejvyšší verze 2014 [18][19]. 

2.2.1 Verze SQL Server 

Následující tabulka obsahuje přehled vydaných verzí DB enginu SQL Server od roku 1995. 

Vůbec první verze enginu SQL Server byla uvedena už v roce 1989, jednalo se tehdy o 16 

bitovou verzi 1.00. Jako cílová DB platforma pro aplikaci PAVEZA je zvolena verze SQL 

Server 2012 vydaná téhož roku. 

Verze Rok vydání Název Kódové označení 

12.00 2014 SQL Server 2014 Hekaton 

11.00 2012 SQL Server 2012 Denali 

10.50 2010 SQL Server 2008 R2 Kilimanjaro 

10.00 2008 SQL Server 2008 Katmai 

9.00 2005 SQL Server 2005 Yukon 

8.00 2000 SQL Server 2000 Shiloh 

7.00 1998 SQL Sever 7.0 Sphinx 

6.50 1996 SQL Server 6.5 Hydra 

6.00 1995 SQL Server 6.0 SQL95 

Tab. 6 - Přehled verzí SQL Serveru od roku 1995 
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2.2.2 SQL Server 2012 

Tato verze enginu SQL Server byla vybrána jako cílová při přechodu aplikace PAVEZA na 

nový databázový engine. Vytvářené databázové dotazy a struktury budou optimalizovány 

pro tuto verzi. Zde je soupis vybraných novinek, které s sebou tato verze SQL Serveru při-

nesla: 

1. Non-Clustered Columnstore indexy – v relačních databázích jsou data ukládána po 

řádcích do datových stránek o velikosti 8 kB. Mohou a nastávají tak situace, kdy jsou 

dotazovány data z jednoho sloupce, ke kterým je třeba provést přístup přes několik 

datových stránek. Non-Clustered Columnstore indexy umožňují uložení dat nikoliv 

po stránkách, ale po sloupcích, což může přinést v některých případech značné zvý-

šení výkonu při získávání dat. 

2. Sekvence – tento typ objektu už nějakou dobu existuje v Oracle databázích, Micro-

soft ho představil až ve verzi 2012. Jedná se o objekt, který nám umožňuje vygene-

rovat sekvenci jedinečných čísel dle zadané specifikace. Nese podobné znaky jako 

identifikátor tabulky (sloupec Identity), na rozdíl od identifikátoru je ale sek-

vence nezávislá na tabulce. 

3. Throw – od verze SQL Server 2005 lze využívat zpracování chyb pomocí bloků Try 

a Catch. Problematickým místem však nadále byla propagace chyby ke klientovi. 

K vyvolání zprávy o chybě se používal příkaz RAISERROR. Ten sice uměl generovat 

jak systémové tak uživatelské výjimky, pokud chtěl ale vývojář přidat vlastní popis 

výjimky, musel předtím vytvořit záznam v systémové tabulce Sys.Messages. 

S verzí 2012 přichází příkaz Throw, který umožňuje zpropagovat výjimku až ke 

klientovi a přidat jí vlastní popis bez nutnosti vytváření záznamu v systémových ta-

bulkách. 

4. Uživatelsky definované role  - v předešlých verzích SQL serveru jsme byli omezeni 

předdefinovanými rolemi, které nám připravili vývojáři Microsoftu. Od verze 2012 

jsme schopni definovat vlastní uživatelské role, čímž se podstatným způsobem zvý-

šila škálovatelnost oprávnění a obecně správy uživatelů. 

2.2.3 T-SQL 

Jedná se o proprietární rozšíření standardizovaného dotazovacího jazyka SQL od společností 

Microsoft a Sybase. T-SQL rozšiřuje SQL o procedurální programování, možnost deklarace 
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lokálních proměnných, funkce pro práci s řetězci a daty, matematické funkce, upravuje 

příkazy DELETE a UPDATE a přináší další rozšíření. 

Jazyk T-SQL je používán pro komunikaci s databázovým enginem Microsoft SQL Server a 

všechny aplikace, které chtějí komunikovat s tímto enginem, tak činí prostřednictvím dotazů, 

které odpovídají syntaxi jazyka T-SQL. 

2.3 Odlišnosti databází Oracle a SQL Server 

V této práci nás budou zajímat především syntaktické odlišnosti při sestavování dotazů a 

definování databázových objektů nad oběma databázovými enginy. V této části se tedy 

zaměříme na konkrétní syntaktické rozdíly v obou využívaných mutacích (T-SQL, PL/SQL) 

dotazovacího jazyka SQL. 

2.3.1 Datové typy 

První zleva je v této části vždy uveden datový typ využívaný SQL Serverem, jako druhý 

jeho ekvivalent z Oracle databáze. 

INTEGER x NUMBER(10) 

 INTEGER – 4 Bytové číslo, skládá se z 31 bitů a jednoho bitu pro znaménko, od 

verze SQL Server 5 lze použít také zkratku INT. 

 NUMBER(10) – lze využít jako identifikátor tabulky, může obsahovat čísla 

v rozsahu -231 až 231, číslovka 10 znamená, že do tohoto typu jsme schopni uložit 

jakékoliv celé číslo zapsané pomocí 10 číslic. 

SMALLINT x NUMBER(6) 

 SMALLINT – 2 Bytové číslo, skládá se z 15 bitů a jednoho bitu pro znaménko. 

 NUMBER(6) – lze využít jako identifikátor tabulky, může obsahovat čísla v rozsahu 

-215 až 215. 

TINYINT x NUMBER(3) 

 SMALLINT – 1 Bytové číslo, skládá se z 8 bitů, pro znaménko není určen žádný bit. 

 NUMBER(3) – může obsahovat celá čísla v rozsahu 0 až 255. 
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REAL x FLOAT 

 REAL – číslo s plovoucí desetinnou čárkou uložené na 4 Bytech. Hodnoty se mohou 

pohybovat v rozmezí -3,4038 až 3,4038. 

 FLOAT – podle ANSI je k typu REAL v databázích Oracle ekvivalentem datový typ 

FLOAT(63). Parametr u datového typu FLOAT znamená binární přesnost a může 

se pohybovat v rozmezí 1 až 126 (výchozí je 126). Kolik čísel v desítkové soustavě 

jsme schopni v daném datovém typu zobrazit, zjistíme vynásobením binární 

přesnosti číslem 0,30103 a zaokrouhlením na nejbližší vyšší celé číslo.  V Oracle DB 

ovšem také datový typ NUMBER ukládá jak čísla s pevnou, tak čísla s plovoucí 

desetinnou čárkou. 

BIT x NUMBER(1) 

 BIT – pro uložení logické hodnoty True nebo False (0/1). Využívá jeden bit 

z Bytového čísla. Tento datový typ nemůže být nastaven na hodnotu NULL (kromě 

verze SQL Server 7, kde bylo toto umožněno). 

 NUMBER(1) – v Oracle DB se BIT ukládá buď jako NUMBER(1) nebo CHAR. 

CHAR(n) x CHAR(n) 

 CHAR(n) – pro uložení řetězce pevné délky. Skládá se přesně z n 8 bitových znaků. 

Lze také zapsat jako CHARACTER. Hodnota n může nabývat hodnot 1 až 8000. 

 CHAR(n) – maximální velikost 2000, větší řetězce jsou např. při migraci pomocí 

nástroje Oracle Migration Worbench konvertovány na VARCHAR2. 

VARCHAR(n) x VARCHAR2(n) 

 VARCHAR(n) – pro uložení řetězce proměnné délky. Maximální velikost je n 8 

bitových znaků. Hodnota n může nabývat hodnot 1 až 8000. 

 VARCHAR2(n) – řetězec proměnné délky. Spolu s řetězcem je uložena také 

informace o jeho délce. Maximální velikost 32 767 Bytů. 

TEXT x CLOB 

 TEXT – zastaralý datový typ pro uložení řetězců až o 231 – 1 znacích. 

 CLOB – do sloupce tohoto typu může být uloženo až 4GB dat. 
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IMAGE x BLOB 

 IMAGE – zastaralý datový typ pro uložení binárních dat o velikosti až 231 – 1 Bytů. 

 BLOB – do sloupce tohoto typu může být uloženo až 4GB dat. 

DATETIME x DATE 

 DATETIME – tento datový typ je uložen jako dvě celá 4 Bytová čísla. První část 

obsahuje datum, přičemž povolená data jsou z rozmezí 1. ledna 1753 až 31.12.9999. 

Část obsahující čas může nabývat hodnot 0 až 25 920 000. Přesnost času je 3,33 

milisekund. Výchozí hodnota pro sloupce tohoto typu je 1.ledna 1990 00:00:00.000. 

 DATE – ve srovnání s datovým typem SQL Serveru DATETIME má DATE menší 

přesnost (1 sekunda), není tedy vhodné ho využívat tam, kde chceme mít například 

uložen jedinečný datum a čas. V takovém případě je lepší možností využití typu 

TIMESTAMP, nebo rozdělení data a času do dvou sloupců, na základě kterých pak 

bude porovnávána jedinečnost. 

MONEY x NUMBER(19,4) 

 MONEY – datový typ pro uložení peněžních hodnot. Vnitřně je uložen jako dvě 4 

Bytová celá čísla, jedna reprezentuje celou část a druhá desetinnou. 

 NUMBER(19,4) – pro uložení čísla skládajícího se maximálně z 19 číslic, z nichž 

4 tvoří desetinnou část. 

Datové typy SQL Serveru IMAGE a TEXT jsou zastaralé a v budoucích verzích SQL Serveru 

budou odstraněny. Sloupce tohoto typu jsou dále omezeny nemožností vytvářet nad nimi 

indexy, tyto sloupce nemohou být primárními klíči, nemohou být použity v klauzulích 

GROUP BY, ORDER BY, HAVING a DISTINCT, nemůže na ně být aplikován operátor 

LIKE, ani operace SUBSTR a LENGTH. 

Na Microsoft SQL Serveru mohou hodnotu NULL ukládat jen sloupce, jejichž datový typ 

má proměnnou délku. Pokud vytvoříme sloupec, který povoluje hodnoty NULL a je datového 

typu s pevnou délkou, datový typ je automaticky konvertován na typ s proměnnou délkou 

[20]. 
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2.3.2 DML 

V této sekci se budeme věnovat syntaktickým rozdílům v DML (Data Manipulation 

Language). Zaměříme se především na základní, nejvíce používané dotazy typu SELECT, 

INSERT, UPDATE a DELETE [20]. 

Připojení k databázi 

Microsoft SQL Server 

USE database_name 

Oracle 

CONNECT user_name/password 

SET role 

Každému DB uživateli je přiřazena výchozí databáze, ke které je připojen po připojení na 

server. Příkazem USE se může uživatel přepínat mezi jednotlivými databázemi. 

Microsoft SQL Server dovoluje uživatelům se na straně serveru přepínat mezi databázemi, 

na které má daný uživatel práva. V Oracle se lze připojit pouze k jedné databázi, koncept 

přepínání databází tu neexistuje. Uživatel se k jiné databázi může dostat změnou role (příkaz 

SET role) nebo znovuvoláním příkazu CONNECT. 

SELECT bez FROM 

Microsoft SQL Server 

SELECT getdate() 

Oracle 

SELECT sysdate FROM dual; 

Oracle nepodporuje SELECT bez FROM. V případě Oracle je ale možné využít tabulky 

DUAL, která vždy obsahuje právě jeden řádek a jeden sloupec a je ji možno využít 

v případech jako je např. výše uvedené získání aktuálního data a času. 

SELECT INTO 

Microsoft SQL Server 

SELECT col1, col2, col3 

INTO target_table 
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FROM source_table 

WHERE where_clause 

Oracle 

INSERT INTO target_table 

SELECT col1, col2, col3 

FROM source_table 

WHERE where_clause 

Microsoft SQL Server dovoluje vložit záznamy do tabulky pomocí dotazu SELECT INTO 

(což je vlastně kombinace dotazů SELECT a INSERT). Tato konstrukce ale není 

podporovaná ANSI. V Oracle tedy musí být přepsaná způsobem, který je naznačen výše. 

INSERT 

Rozdíl mezi oběma enginy je v případě dotazu INSERT v klauzuli INTO, která je na SQL 

Serveru nepovinná na rozdíl od Oracle, kde se musí vždy vyskytovat. Na obou enginech 

mohou být v části VALUES použity funkce. Specifické funkce Oracle musí být adekvátním 

způsobem, je-li to možné, nahrazeny SQL Server funkcemi. 

UPDATE 

U tohoto typu dotazu je rozdíl v použití klauzule FROM, kterou Oracle v rámci UPDATE 

nedovoluje a takovýto dotaz musí být přepsán například tímto způsobem: 

Microsoft SQL Server 

UPDATE t 

SET t.pub_id = p.pub_id 

FROM titles t, publishers p 

WHERE t.title LIKE 'C%' AND p.pub_name = 'new age' 

Oracle 

UPDATE titles 

SET pub_id = 

(  SELECT a.pub_id FROM publishers a 
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WHERE publishers.pub_name = 'new age') 

WHERE titles.title like 'C%' 

DELETE 

Dotaz DELETE může na SQL Server obsahovat dvě klauzule FROM, první je nepovinná a 

druhá má podobnou funkcionalitu jako klauzule FROM u dotazu UPDATE. Oracle povoluje 

pouze první klauzuli FROM, která je stejně jako na SQL Server nepovinná. Přepis dotazu se 

dvěma klauzulemi FROM může vypadat například takto: 

Microsoft SQL Server 

DELETE 

FROM sales 

FROM sales, titles 

WHERE sales.title_id = titles.title_id 

AND titles.type = 'business' 

Oracle 

DELETE 

FROM sales 

WHERE title_id in 

( SELECT title_id 

 FROM titles 

 WHERE type = 'business' 

) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 NÁVRH A REALIZACE PŘECHODU NA NOVÝ DB ENGINE 

V této kapitole se zaměříme na popis technologií a nástrojů, které budou při implementaci 

využity a návrh konkrétních postupů při přechodu na nový databázový engine. Poslední část 

této kapitoly obsahuje popis implementace řešení včetně ukázek zdrojového kódu. 

3.1 Použité technologie 

3.1.1 .NET Framework 

Jedná se o technologii umožňující překlad a běh nové generace aplikací a XML webových 

služeb. Aplikace PAVEZA je napsaná pro .NET Framework verzi 4. Framework je navržen 

tak, aby splňoval následující požadavky: 

 poskytnutí konzistentního, objektově-orientovaného vývojového prostředí, které je 

nezávislé na tom, zda je zdrojový kód objektů uložen a spouštěn lokálně, spouštěn 

lokálně ale uložen v sítí, nebo je spouštěn vzdáleně; 

 poskytnutí vývojového prostředí, které minimalizuje problémy s nasazením a verzo-

váním software; 

 poskytnutí vývojového prostředí, které zaručí bezpečné spuštění kódu a to včetně 

kódu, u kterého je neznámý autor, nebo je autorem třetí strana, která je nedůvěry-

hodná; 

 zajištění stejných vývojových metodik napříč různými typy aplikací, např. WPF apli-

kace a webové aplikace [21]. 

Obr. 7 - Obecný pohled na .NET Framework [21] 
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3.2 Použité vývojové nástroje 

3.2.1 Microsoft Visual Studio 

Balík nástrojů a služeb, který je určen k vývoji softwarových aplikací pro desktopové i do-

tykové prostředí Windows, pro web, SharePoint, mobilní zařízení i cloud prostředí. Lze vy-

tvářet také multiplatformní HTML5 aplikace. Pro Visual Studio je také dostupná celá řada 

doplňků a rozšíření. Toto vývojové prostředí je dostupné v několika edicích: 

 Professional – nejnižší edice pro jednotlivce a junior programátory; 

 Test Professional – Speciální edice pro profesionální testery v týmech; 

 Premium – Tvůrci komplexních aplikací, jednotlivci i pracovníci v týmech; 

 Ultimate – Senior vývojáři, systémoví architekti, QA manažeři a vedoucí týmů; 

 Team Foundation Server – pro správu kódu a kompletní řízení procesu vývoje. 

 

 

Obr. 8 - Vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2010 

 

Visual Studio podporuje celou řadu programovacích jazyků, jako jsou např. C, C++, C#, F#, 

Visual Basic a další. V implementační části této práce bylo využito Microsoft Visual Studia 

2010 s Team Foundation Serverem a programovacího jazyku C# [22]. 
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3.2.2 SQL Server Management Studio 

Integrované prostředí pro přístup, konfiguraci, administraci a vývoj všech komponent SQL 

Serveru. Kombinuje v sobě sadu grafických nástrojů a množství editorů skriptů, aby byl 

umožněn přístup a administrace SQL Serveru všem uživatelům a administrátorům bez oh-

ledu na jejich dosavadní zkušenosti se správou SQL Serveru. 

 

 

Obr. 9 - SQL Server Management Studio UI 

 

Hlavní komponentou SSMS je prohlížeč objektů, který umožňuje uživateli prohlížet a pro-

vádět operace nad jakýmikoliv objekty na serveru. SSMS je možné získat také v „express“ 

verzi, která je k dostání zdarma. Od SQL Sever Management Studio verze 11 je toto prostředí 

přepsáno do WPF, změnil se i design UI, který se nyní více podobá UI Microsoft Visual 

Studia 2010 [23]. 
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3.3 Návrh řešení 

Na obrázku 10 je abstraktně znázorněna současná 3 vrstvá architektura aplikace PAVEZA. 

Na vrcholu architektury je prezentační vrstva, která se skládá z webových formulářů a 

ovládacích prvků a zdrojového kódu, který tyto prvky obsluhuje. Business vrstva obsahuje 

celou aplikační logiku, dále jsou zde uloženy objekty reprezentující databázové tabulky a 

metody těchto objektů. Při volání většiny z těchto metod dochází k operacím s daty na úrovni 

databáze. Datová vrstva zahrnuje komunikaci s databázovým serverem a konkrétní 

databázový server. 

Obr. 10 - Současné zobrazení 3 vrstvé architektury aplikace PAVEZA 
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Cílem je dosáhnout stavu, který je znázorněn na obrázku 11, tedy stavu, kdy je aplikace zcela 

nezávislá na typu použitého databázového enginu. 

 

 

 

Zvolil jsem variantu vytvoření univerzální datové vrstvy, která bude obsahovat objekty pro 

databázové operace a na základě globálního parametru, který bude určovat typ použitého 

databázového enginu, a který bude nastavován pouze jedenkrát, a to při instalaci aplikace 

(případně při přechodu na jiný databázový engine), sestavovat databázové dotazy v syntaxi 

odpovídající dané SQL mutaci. 

Obr. 11 - Architektura aplikace PAVEZA s využitím univerzální datové vrstvy 
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Při návrhu počítáme s existencí všech vrstev (kromě navrhované mezivrstvy) i s existencí 

objektů, které reprezentují databázové tabulky. 

3.3.1 UniCommand 

Objekt, který bude jako jednu z vlastností obsahovat SQL dotaz v textové podobě a metody 

pro volání dotazů nad databází a pro získání výsledků, je-li to vyžadováno. Ostatní objekty 

budou od tohoto objektu poděděné. 

Prostřednictvím tohoto objektu půjde také sestavit dotaz do řetězce přímo v kódu a to v pří-

padech, kdy nebude možné nebo vhodné využít připravených objektů a dotaz bude sestavi-

telný způsobem, který podporují všechny vybrané databázové enginy. Při zadání dotazu pří-

mou formou, je třeba věnovat zvýšenou pozornost otázce bezpečnosti (např. zamezení SQL 

injection). 

3.3.2 UniInsert 

Vkládání záznamů do databáze bude probíhat prostřednictvím instancí třídy UniInsert. Třída 

bude obsahovat minimálně: 

 název tabulky, do které záznam vkládáme; 

 kolekci vkládaných záznamů, která uvnitř obsahuje jednotlivé vkládané atributy. 

3.3.3 UniSelect 

Objekt tohoto typu bude reprezentovat instanci dotazu SELECT. Bude nutné, aby obsahoval 

následující vlastnosti: 

 název tabulky, nad kterou dotaz provádíme; 

 kolekci názvů sloupců, nebo výrazů, které bude dotaz vracet; 

 nastavení hodnoty pro limitaci počtu vrácených řádků; 

 nastavení hodnoty offsetu pro limitaci počtu vrácených řádků; 

 parametr pro zachování jedinečnosti výsledků (DISTINCT); 

 kolekce joinovaných tabulek; 

 kolekce CTE; 

 kolekce agregací; 

 kolekce omezení agregací (HAVING); 

 kolekce podmínek; 
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 kolekce sloupců výsledku, dle kterých budeme výsledek řadit. 

3.3.4 UniUpdate 

Třída reprezentující dotaz UPDATE bude obsahovat minimálně tyto vlastnosti: 

 název tabulky, ve které změnu provádíme; 

 kolekce nastavovaných vlastností; 

 kolekce joinovaných tabulek; 

 kolekce podmínek. 

3.3.5 UniDelete 

Dotaz DELETE bude realizován prostřednictvím instancí třídy UniDelete jejíž minimální 

vlastnosti budou: 

 název tabulky, ze které vybíráme záznamy určené ke smazání; 

 kolekce joinovaných tabulek; 

 kolekce podmínek. 

3.3.6 UniFunction 

U volání funkcí je třeba rozlišit volání funkce, jejímž výsledkem je tabulka, a který budeme 

s největší pravděpodobností ukládat do tabulkové struktury a volání funkce, jejímž výsled-

kem je skalární hodnota. Tato třída bude tedy obsahovat nejméně dvě metody volání funkce, 

dále bude obsahovat minimálně: 

 název schématu/balíčku; 

 název funkce; 

 kolekce parametrů; 

3.3.7 UniProcedure 

Třída reprezentující volání procedur obsahuje: 

 název procedury; 

 kolekci parametrů. 
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3.4 Implementace navrženého řešení 

Společnost NWT a.s. si nepřeje zveřejňovat konkrétní části implementace, ani jakákoliv 

databázová schémata. V této části tak uvedu principiální postup implementace nad 

abstraktními objekty, které nekorespondují, nebo vzdáleně korespondují s objekty použitými 

v aplikaci PAVEZA. 

V rámci implementace byla přidána metadata k aktuálně vytvořeným třídám reprezentujícím 

databázové tabulky dle aktualizovaného databázového schématu a byla vytvořena knihovna 

obsahující objekty a metody univerzální datové vrstvy, které budou využívány pro 

generování dotazů do databází nezávisle na tom, jaký typ databázového enginu bude použit. 

3.4.1 Implementace UniInsert 

public class UniInsert { 

 public UniInsert(string TableName) { 

  … 

 } 

 public UniInsert(object DBObj) { 

  … 

 } 

 public string TableName; 

 public string AutoIncrementCol; 

 public colAttributes Attributes; 

 public int? InsertedID; 

} 

Vložení záznamu do databázové tabulky je možné dvěma způsoby: 

1. Vytvoření instance třídy UniInsert, předáním názvu tabulky, do které zá-

znam budeme vkládat, v konstruktoru a nastavením kolekce vkládaných atri-

butů. 

2. Vytvoření instance třídy UniInsert, předáním databázového objektu v kon-

struktoru. Pokud se jedná o objekt reprezentující databázovou tabulku, má 
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třída tohoto objektu v metadatech uložené informace o názvu tabulky, ná-

zvech sloupců i informaci o tom, který sloupce je primárním klíčem a zda je 

jeho hodnota nastavovaná automaticky. 

Pokud je vložení záznamu úspěšné a je nastavena vlastnost AutoIncrementCol, která nese 

název sloupce, který je primárním klíčem, jehož hodnota je generovaná na serveru automa-

ticky, nastaví se do vlastnosti InsertedID hodnota tohoto primárního klíče. V případě, že 

bylo vložení prováděno prostřednictvím objektu, je i tomuto objektu nastavena hodnota pri-

márního klíče (dle metadat třídy). 

Instance třídy UniInsert, nastavená pro vložení záznamu do tabulky „VerejneZakazky“, 

bude vypadat následujícím způsobem: 

UniInsert lInsert = new UniInsert("VerejneZakazky"); 

lInsert.AutoIncrementCol = "IDZakazky"; 

lInsert.Attributes.Add("Nazev", "Zakázka č. 1"); 

lInsert.Attributes.Add("Popis", "Popis zakázky č. 1"); 

lInsert.Attributes.Add("KontaktOsoba", "Ing. Josef Novák"); 

lInsert.Attributes.Add("JeAktivni", True); 

lInsert.Execute(); 

 

Dotaz sestavený pro DB engine Oracle bude vypadat: 

VAR new_id NUMBER(10); 

 

INSERT INTO VerejneZakazky(Nazev,Popis,KontaktOsoba,JeAktivni) 

VALUES ('Zakázka č. 1','Popis zakázky č. 1','Ing. Josef Novák',1) 

RETURNING IDZakazky INTO :new_id; 

 

SELECT :new_id FROM DUAL; 

 

Dotaz sestavený pro DB engine SQL Server bude vypadat: 

INSERT INTO VerejneZakazky (Nazev,Popis,KontaktOsoba,JeAktivni) 

VALUES ('Zakázka č. 1','Popis zakázky č. 1','Ing. Josef Novák',1) 
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SELECT SCOPE_IDENTITY() 

 

Tento jednoduchý dotaz vloží záznam do tabulky a zpět vrací hodnotu primárního klíče vlo-

ženého záznamu, pokud je požadovaná. Jelikož v Oracle DB neexistuje přímý způsob, jak 

automaticky vkládat automaticky inkrementovanou hodnotu, bude tohoto dosaženo pomocí 

vytvořené sekvence, ze které bude generována rostoucí posloupnost jedinečných čísel a 

trigeru nad tabulkou, který zajistí jeho vložení při každém vytvoření záznamu v tabulce. 

3.4.2 Implementace UniSelect 

public class UniSelect { 

 public UniSelect(string TableName) { 

  … 

 } 

 public string TableName; 

 public colColumns Columns; 

 public colCTE CTE; 

 public colJoinTables JoinTables; 

public colGroupBy GroupBy; 

public colHaving Having; 

 public colConditions Conditions; 

 public int? Limit; 

 public int? LimitOffset; 

 public bool Distinct; 

public colOrderCols OrderBy; 

} 

Pro vytvoření komplexních Select dotazů, je možné do sebe instance této třídy také vnořovat, 

vyhodnocení pak probíhá rekurzivně. Použití UniSelect demonstrujeme na následujícím 

příkladu: 
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UniSelect lSelect = new UniSelect("VerejneZakazky VZ "); 

lSelect.Columns.Add("VZ.*") 

lSelect.JoinTables.Add("Uzivatele U") 

.On("U.ID=VZ.IDUzivateleZadal"); 

lSelect.Conditions.AddCondGreaterOrEqual("VZ.Castka", 1e6); 

lSelect.Conditions.AddCondEqual("U.Prijmeni", "Novák"); 

lSelect.Limit = 10; 

lSelect.Limit = 5; 

lSelect.OrderBy.Add("VZ.Castka", "DESC"); 

lSelect.Execute(); 

 

Dotaz sestavený pro DB engine Oracle bude vypadat: 

SELECT VZ.* 

FROM VerejneZakazky VZ 

INNER JOIN Uzivatele U ON U.ID=VZ.IDUzivateleZadal 

WHERE VZ.Castka>= 1000000 AND U.Prijmeni='Novák'  

ORDER BY VZ.Castka DESC 

OFFSET 5 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY 

 

Dotaz sestavený pro DB engine SQL Server bude vypadat: 

WITH Result AS 

( SELECT VZ.*, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY VZ.Castka DESC)  

AS RowNum  

FROM VerejneZakazky VZ 

INNER JOIN Uzivatele U ON U.ID= VZ.IDUzivateleZadal 

WHERE VZ.Castka>=1000000 AND U.Prijmeni='Novák' 

ORDER BY VZ.Castka DESC) 

SELECT * 

FROM Result 

WHERE RowNum<@Offset+@Limit AND RowNum>=@Offset 
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3.4.3 Implementace UniUpdate 

public class UniUpdate { 

 public UniUpdate (string TableName) { 

  … 

 } 

 public UniUpdate (object DBObj) { 

  … 

 } 

 public string TableName; 

 public string FromTableName; 

 public colAttributes Attributes; 

 public colJoinTables JoinTables; 

 public colConditions Conditions; 

} 

Změna záznamu v databázové tabulce je proveditelná dvěma způsoby: 

1. Vytvoření instance třídy UniUpdate, předáním názvu tabulky, do které zá-

znam budeme vkládat, v konstruktoru a nastavením kolekce měněných atri-

butů. 

2. Vytvoření instance třídy UniUpdate a předáním databázového objektu 

v konstruktoru. Pokud se jedná o objekt reprezentující databázovou tabulku, 

má třída tohoto objektu v metadatech uložené informace o názvu tabulky, 

názvech sloupců i informaci o tom, který sloupce je primárním klíčem. Po-

mocí primárního klíče je vytvořena podmínka na výběr řádku a změněné jsou 

všechny atributy daného záznamu v databázi podle aktuálních hodnot nasta-

vených v objektu. 

Změnu záznamu budeme demonstrovat na následující instanci třídy UniUpdate. Cílem je 

zneaktivnit všechny zakázky vytvořené uživatelem Josefem Novákem: 

UniUpdate lUpdate = new UniUpdate("VZ"); 
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lUpdate.FromTableName = "VerejneZakazky VZ"; 

lUpdate.Attributes.Add("JeAktivni", False); 

lUpdate.JoinTables.Add("Uzivatele U") 

.On("U.ID=VZ.IDUzivateleZadal"); 

lUpdate.Conditions.AddCondEqual("U.Jmeno", "Josef"); 

lUpdate.Conditions.AddCondEqual("U.Prijmeni", "Novák"); 

lUpdate.Execute(); 

 

Dotaz sestavený pro DB engine Oracle bude vypadat: 

UPDATE ( 

 SELECT VZ.JeAktivni 

 FROM VerejneZakazky VZ 

 INNER JOIN Uzivatele U ON U.ID=VZ.IDUzivateleZadal 

 WHERE U.Jmeno='Josef' AND U.Prijmeni='Novák'  

) VZ 

SET VZ.JeAktivni=0  

 

Dotaz sestavený pro DB engine SQL Server bude vypadat: 

UPDATE VZ 

SET VZ.JeAktivni=0 

FROM VerejneZakazky VZ 

INNER JOIN Uzivatele U ON U.ID= VZ.IDUzivateleZadal 

WHERE U.Jmeno='Josef' AND U.Prijmeni='Novák'  

3.4.4 Implementace UniDelete 

public class UniDelete { 

 public UniDelete (string TableName) { 

  … 

 } 
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public UniDelete (object DBObj) { 

  … 

 } 

 public string TableName; 

 public string FromTableName; 

 public colJoinTables JoinTables; 

 public colConditions Conditions; 

} 

Stejně jako u operace Update je i mazání záznamu proveditelné dvěma způsoby: 

1. Vytvoření instance třídy UniDelete, předáním názvu tabulky, ze které bu-

deme záznamy mazat, v konstruktoru a nastavením požadovaných podmínek. 

2. Vytvoření instance třídy UniDelete a předáním databázového objektu 

v konstruktoru. Opět budou načteny informace o objektu z metadat třídy a 

bude smazán příslušný záznam na základě porovnání primárního klíče. 

Smazání záznamů bude demonstrováno na instanci třídy UniDelete, kterou nastavíme tak, 

aby smazala všechny veřejné zakázky vytvořené uživatelem Josefem Novákem: 

UniDelete lDelete = new UniDelete("VZ"); 

lDelete.FromTableName = "VerejneZakazky VZ"; 

lDelete.JoinTables.Add("Uzivatele U") 

.On("U.ID=VZ.IDUzivateleZadal"); 

lDelete.Conditions.AddCondEqual("U.Jmeno", "Josef"); 

lDelete.Conditions.AddCondEqual("U.Prijmeni", "Novák"); 

lDelete.Execute(); 

 

Dotaz sestavený pro DB engine Oracle bude vypadat: 

DELETE FROM ( 

 SELECT VZ.* 

 FROM VerejneZakazky VZ 

 WHERE VZ.ID IN ( 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 54 

 

 SELECT VZ.ID 

 FROM VerejneZakazky VZ 

 INNER JOIN Uzivatele U ON U.ID=VZ.IDUzivateleZadal 

 WHERE U.Jmeno='Josef' AND U.Prijmeni='Novák' 

 )) 

 

Dotaz sestavený pro DB engine SQL Server bude vypadat: 

DELETE VZ 

FROM VerejneZakazky VZ 

INNER JOIN Uzivatele U ON U.ID= VZ.IDUzivateleZadal 

WHERE U.Jmeno='Josef' AND U.Prijmeni='Novák'  

 

3.4.5 Implementace UniFunction 

public class UniFunction { 

 public UniFunction(string FunctionName) { 

  … 

 } 

 public string FunctionName; 

 public string Schema; 

 public colParameters Parameters; 

} 

Volání funkce je proveditelné dvěma způsoby v závislosti na tom, jaký typ výsledku očeká-

váme. Jedním typem návratové hodnoty je tabulka, druhým typem je skalární veličina, v ná-

sledujícím příkladu ukážeme volání funkce, jejíž návratovou hodnotu je číslo, která přijímá 

jediný parametr typu datum: 

UniFunction lFunction = new UniFunction ("PocetAktVZvMesici"); 

lFunction.Attributes.Add(gActualDate); 

int lResult = lFunction.ExecuteRetScalar(); 
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Dotaz sestavený pro DB engine Oracle bude vypadat: 

SELECT PocetAktVZvMesici(SYSDATE) FROM DUAL; 

 

Dotaz sestavený pro DB engine SQL Server bude vypadat: 

SELECT PocetAktVZvMesici(GETDATE()) 

 

Funkce, která vrací aktuální datum a čas, bude v programu uložena v globálním parametru 

gActualDate, který bude nastavován jedinkrát a to při instalaci aplikace dle zvoleného DB 

enginu. 

3.4.6 Implementace UniProcedure 

public class UniProcedure { 

 public UniProcedure(string ProcedureName) { 

  … 

 } 

 public string ProcedureName; 

 public colParameters Parameters; 

} 

Volání procedury ukážeme na volání následující procedury, jejímž jediným parametrem je 

proměnná typu datum (v tomto případě předáme aktuální serverový datum a čas): 

UniProcedure lProcedure = new UniProcedure("PrepocetVZDleDPH"); 

lProcedure.Attributes.Add(gActualDate); 

lInsert.Execute(); 

 

Dotaz sestavený pro DB engine Oracle bude vypadat: 

EXEC PrepocetVZDleDPH(SYSDATE); 

 

Dotaz sestavený pro DB engine SQL Server bude vypadat: 

EXEC PrepocetVZDleDPH GETDATE() 
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3.4.7 Testování provedených změn 

Testování implementovaných změn probíhalo na straně společnosti NWT a.s. jejími zaměst-

nanci. Ti následně zasílali reporty s výsledky testů, na základě kterých byly prováděny další 

úpravy, bylo-li třeba. 
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4 VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ÚPRAV 

Očekávaným přínosem tohoto projektu je především zvýšení flexibility společnosti NWT 

a.s. v reakci na požadavky zákazníků a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu.  

Podle SWOT analýzy elektronizace veřejných zakázek provedené v [14] je jedním ze sla-

bých míst nedostatečná infrastruktura pro elektronické zadávání VZ a nepřipravenost infor-

mačních systémů. Aplikace PAVEZA se přechodem na nový engine snaží reagovat na po-

žadavky zákazníků, kteří se vždy nemusí spokojit s řešením fungujícím pouze nad databází 

Oracle. 

Prvním zákazníkem využívajícím aplikaci PAVEZA byl státní podnik Lesy České repub-

liky, který měl zakoupené licence na Oracle DB a pro nějž se aplikace přizpůsobila. Licence 

Oracle DB jsou ale v porovnání s licencemi ostatních DB enginů finančně náročnější a ne-

dostatek finančních prostředků může být důvodem pro potencionálního zákazníka aplikaci 

PAVEZA nevyužívat. 

Navržené řešení momentálně počítá s využitím DB enginů Oracle a SQL Server, struktura 

řešení ale počítá do budoucna s potencionálním rozšířením na další DB enginy, které by byly 

zákazníky požadovány. Časová náročnost implementace dalšího rozšíření nad aktuálně im-

plementovanou univerzální datovou vrstvou je odhadována asi na 6 týdnů práce, což umož-

ňuje společnosti NWT a.s. poměrně flexibilně reagovat na požadavky zákazníků.  
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- Zadavatelé budou stávající elektronické 

nástroje používat neefektivně (např. 

úkony prováděné elektronicky budou 

provádět i „klasickým“ způsobem), čímž 

se zvýší administrativní náklady celého 

zadávacího procesu, či způsobem, který 

sníží transparentnost (např. výzvy k po-

dání nabídek uzavřenému počtu dodava-

telů prostřednictvím stávajících e-tržišť 

pro veřejnou správu). 

- Některé oblasti nezbytné pro efektivní 

fungování el. zadávání VZ (např. proble-

matika dlouhodobého ukládání a ar-

chivace el. dokumentů) se nepodaří uspo-

kojivě dořešit a zadavatelé tak nebudou 

mít k el. zadávání důvěru. 

- Zadavatelé nebudou ze své vůle imple-

mentovat el. nástroje (např. strach 

z úniku informací) 

 

 

- Nedostatečná infrastruktura pro el. za-

dávání VZ, nedostatky v připravenosti 

inf. systémů na komplexnější informační 

podporu. 

- Nedůvěra a neochota pracovníků zada-

vatele využívat el. nástroje. 

- Neochota dodavatelů účastnit se el. za-

dávacích řízení. 

- Nízká počítačová gramotnost pracov-

níků zadavatele a dodavatele a nedosta-

tek školení na téma el. zadávání VZ. 

- Nízká metodická podpora ze strany 

gestora zákona. 

- Nestabilní legislativní prostředí. 

 

 
S 

 

- El. zadávání VZ a „klasickým“ způso-

bem založeným na listinných dokumen-

tech jsou legislativně postaveny naroveň. 

- Funguje centrálně provozovaný IS pro 

uveřejňování informací o VZ. 

- Usnesením vlády byla schválena Stra-

tegie používání e-tržiště. Toto usnesení 

upravuje regulaci nového systému elek-

tronických tržišť. 

 

 

 

- Pokračování projektu NIPEZ. 

- Využití dosavadních výstupů standar-

dizační a metodické účinnosti EU a za-

pojení do aktuálních projektů a iniciativ 

EU. 

- Využití výstupů ostatních projektů 

v rámci Smart Administration. 

 

 

S W 

O T 
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ZÁVĚR 

V rámci této práce byla analyzována aplikace pro plánování a evidenci veřejných zakázek 

PAVEZA, která pochází z dílny společnosti NWT a.s. Cílem bylo navrhnout způsob pře-

chodu z aktuálně používaného databázového enginu Oracle na zvolený databázový engine, 

kterým byl SQL Server a toto řešení implementovat a zhodnotit. 

V první části práce byla provedena analýza aktuálního stavu aplikace PAVEZA, dále veřej-

ných zakázek v České republice a procesu jejich elektronizace včetně požadavků na elektro-

nické nástroje vyhovujícím zákonu o veřejných zakázkách. Pozornost byla věnována data-

bázovému enginu, nad kterým aplikace PAVEZA aktuálně pracuje a nově zvolenému data-

bázovému enginu a rozdílům mezi oběma enginy. 

Druhá část práce popisuje návrh univerzální datové vrstvy, která by měla přinést požadova-

nou funkcionalitu a popisuje princip její implementace. V závěru druhé části jsou zhodno-

ceny implementované změny. 

Aplikace PAVEZA byla naprogramovaná pouze pro databázový engine Oracle, což bylo 

výsledkem požadavků prvního a na delší dobu jediného zákazníka využívajícího této apli-

kace. Cena licencí a nutný zásah do stávající infrastruktury v případě používání jiného data-

bázového enginu potenciálních zákazníků jsou však zásadní problémy, které potencionální 

zákazníky od používání aplikace PAVEZA mohou odradit. 

V rámci této práce byla navržena a implementována univerzální datová vrstva, která umož-

ňuje jak využívání aplikace nad Oracle databází, tak nad databázovým enginem SQL Server. 

Při implementaci úprav bylo počítáno s možností rozšíření aplikace PAVEZA na další data-

bázové enginy, čímž se rozrůstá okruh potencionálních zákazníků a PAVEZA se stává na 

trhu konkurenceschopnější. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ANSI  American National Standartds Institute. 

CPV  Concentrated PhotoVoltaic. 

CTE  Common Table Expression. 

DB  Databáze. 

DML  Data Manipulation Language. 

ISO  International Organization for Standartization. 

NIPEZ  Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek. 

NWT  New World Technologies. 

OLAP  On-line Analytical Processing. 

OLTP  On-line Transaction Processing. 

PL/SQL  Procedural Language/ Structured Query Language. 

RTM  Release to Manufacturing. 

SSMS  SQL Server Management Studio. 

SP  Service Pack. 

T-SQL  Transact Structured Query Language. 

VZ  Veřejná zakázka. 

VZMR  Veřejná zakázka malého rozsahu. 

WPF  Windows Presentation Foundation. 
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