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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací Business Intelligence 

ve firmě Click Credit s.r.o. Hlavním úkolem v rámci BI je v oblasti Integračních služeb 

navrhnout a vytvořit centrální evidenci delikventních klientů, tak aby data v centrální 

evidenci byla plně konzistentní a mohla sloužit pro další analýzy. V první části práce 

jsou uvedeny teoretické základy z Business Intelligence, z oblastí Integračních a 

analytických služeb. V druhé části práce je uvedena analýza současného stavu a návrh 

vlastního řešení. 

 

Abstract 

 

 This master´s theis deals design and implementation of Business Intelligence the 

company of Click Credit s.r.o. The main task within the BI integration services to 

design and create a central register of delinquent clients which ensure data are fully 

consistent and could by used for futrher analysis. The first part of the thesis describes 

the theoretical foundations of integration and analytical services. In the second part of 

the thesis is  analysis of the current  situation and solution proposal. 
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1 Úvod 

Pojem Business Intelligence se v poslední době stal pojmem, který není 

využíván pouze velkými nadnárodními společnostmi, ale objevuje se stále častěji i 

v menších firmách o několika málo zaměstnancích. Společnosti si uvědomují, že pouze 

ukládání dat o svých zákaznicích nestačí, ale je nutné tyto data analyzovat a hledat 

v nich různé závislosti, které mohou firmě pomoci k rozhodování. Aby strategické 

rozhodování na základě analýzy dat bylo relevantní, musí docházet k rozhodování 

v reálném čase. Cílem podniků je tedy v reálném čase získávat klíčové informace ze 

svých dat, těmto datům porozumět a následně je použít k řízení podniku. 

 

Samotný Business Intelligence se skládá ze tří oblastí a to, Integrační služby, 

Analytické služby a Reportovací služby. Vzhledem k tomu, že většinou potřebná data 

ve firmách, které je nutné analyzovat nepochází pouze z jednoho informačního systému, 

je nutné tyto data integrovat a zajistit, aby byla konzistentní. O konzistentnost dat se 

v oblasti Business Intelligence starají Integrační služby. 

V Integračních službách se pro očištění dat zejména využívá operace ETL. V průběhu 

operace ETL postupně dochází k extrakci dat z různých IS, dále k transformaci dat, kde 

se odstraňují různé anomálie v datech a nakonec dochází k přenosu dat do datového 

skladu, nebo relační databáze. 

 

 V okamžiku, kdy potřebná data k analýze prošla v rámci Integračních služeb 

procesem ETL, může se přejít k samotné analýze dat. V rámci Analytických služeb je 

možné použít buď OLAP analýzu, která zejména slouží pro vytváření různých pohledů 

nad daty, anebo druhou možností je využití Dataminingových metod pro odhalování 

různých závislostí a následné predikce. 
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2 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je navrhnout vlastní řešení, které bude zajišťovat 

automatické stahování nových dat z externích databází rejstříků RUIAN a ISIR a 

očištění těchto dat od anomálií, které se v nich nacházejí. Dalším cílem bude vytvoření 

databáze centrální evidence delikventních klientů, do které se budou zapisovat již 

očištěná, doplněná a dopočtená data z externích databází. Výsledkem by měla být 

v databázi centrální evidenci delikventů tabulka, která bude obsahovat delikventní 

klienty z rejstříku ISIR propojené s adresami a GPS souřadnicemi jejich trvalého 

bydliště pocházejícího z rejstříku RUIAN. Celý proces bude proveden pod Integračními 

službami v rámci Business Intelligence. V procesu ETL budou využívány vlastní 

knihovny naprogramované v jazyce VB.net  a vlastní vytvořené procedury v jazyce 

SQL. Výsledná data v centrální evidenci delikventních klientů by měla mít takovou 

strukturu, aby mohla být využita pro dataminingové metody v analytických službách 

v rámci BI. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Business Intelligence 

Termín Business Intelligence poprvné ( BI) v roce 1989 definoval Howard Dresner ze 

společnosti Gartner Group takto: 

 Business Intelligence je množina konceptů a metodik, které zlepšují rozhodovací proces za 

použitá metrik, nebo systémů založených na metrikách. Účelem procesu je konvertovat velké 

objemy dat na poznatky, které jsou potřebné pro koncové uživatele. Tyto poznatky potom 

můžeme efektivně  použít například v procesu rozhodování a mohou tvořit velmi významnou 

konkurenční výhodu [4]  

 

 

Obrázek 1: Procentuální využití jednotlivých Business Intelligence technologií  

Zdroj: ( 4, str. 15 ) 
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3.1.1 Fáze budování BI 

Přehled fází budování celého BI systému, tedy fáze na nejvyšší možné úrovni 

granuality. 

 

 

 Zabezpečení víceúrovňové podpory 

 Definice vize 

 Analýza současného stavu 

 Definice požadavků na nové řešení, určení očekávaných přínosů 

 Definice / aktualizace procesů pro sběr a použití informací 

 Výběr a implementace technologie 

 Podpora koncových uživatelů 

 

 

3.2 Architektura Business Intelligence 

 

Implementaci Business Intelligence na příslušné hierarchické úrovni rozdělujeme na tři 

na sobě závislé bloky, které na sebe mnohdy navazují. 

 

Integrační služby – slouží k získání dat z různých nehomogenních relačních 

databázových technologií. 

Datový sklad – slouží pro ukládání dat s využitím relačních databázových technologií. 

Analytické služby – v této fázi jsou nad daty prováděny různé analýzy, predikce a 

implementace dataminingu. 

Reportovací služby – slouží pro srozumitelné interpretace výsledků analýz uživatelům. 
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Obrázek 2: Architektura BI  

Zdroj: ( 5, str. 13 ) 

 

 

 

3.3 Extrakce, transformace a přenos – ETL  

 

Procesy integračních služeb mohou být navrženy pro jednorázovou akci, nebp 

pro akce periodicky se opakující. Jednorázovou akcí může být například migrace dat 

z jedné databázové platformy do jiné, nebo přenos dat ze souborů dokumentů 

kancelářských balíků do cílových databází. U periodicky se opakujících úloh, 

například při každodenním zavádění dat z produkčních databází do datového skladu, je 

důležité, aby tyto operace proběhly v požadovaném čase.[4] 
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Jednotlivé etapy procesu ETL jsou následující : 

 

Extrakce – výběr dat prostřednictvím různých metod. 

Transformace – ověření, čištění,  integrování a časové označení dat. 

Loading – přemístění dat do datového skladu. 

 

 

3.3.1 Extrakce 

Data, která je potřeba přenést do datového skladu, jsou většinou umístěna 

v různých nehomogenních operačních prostředích. Teoreticky to je nepřeberné 

množství kombinací hardwarových platforem ( PC, mainframe, iMac,…), operačních 

systémů ( Windows, Unix, Linux, Sun, Solaris,… ), databázových systémů ( SQL 

Server, Oracle, Informix, IBM DB2, … ), archivních systémů, podnikových systémů ( 

SAP, Oracle, …) a navíc mohou být data uložena v různých dokumentech. Touto 

variabilitou však kombinatorika týkající se zdrojů dat pro integrační proces zdaleka 

nekončí. Počet variací zvyšují rozličné formáty dat. Úlohou extrakce je získat data 

právě z těchto zdrojů. Problémem jsou často archivní data, obsahující historické 

údaje.[4] 

 

Pro exstrakci jsou k dispozici různé postupy, nástroje a technologie. Můžeme 

vytvářet vlastní aplikace ve vyšších procedurálních jazycích jako jsou Delphi, C++, C#, 

Visual Basic a podobně, nebo v procedurálních nadstavbách jazyka SQL, jako jsou T-

SQL na platformě SQL Server, nebo PL/SQL na platformě Oracle. Pro menší množství 

dat je výhodné vytvořit přístupovou bránu ( gate way ). Tato metoda však pro větší 

objemy dat zatěžuje síť. Někdy je možné použít výstupy z vlastních podnikových 

systémů, které umožňují konverzi a vyčištění dat. U správně navržené etapy ETL jsou 

k dispozici metadata pro všechny fáze této etapy. Tato metadata obsahují informace o 

místě, typu, přístupových oprávněních a struktuře zdroje dat.[4] 

 

 

 

 



 

 

16 

 

3.3.2 Čištění dat 

Data z externích zdrojů mají určitou kvalitu, která je buď postačující, nebo 

nepostačující pro jejich zavedení do datového skladu. Často dokonce bývá kvalita dat 

značně proměnlivá, například když byl přepážkový pracovník nepozorný při zadávání a 

podobně. Pro čištění dat je v anglické terminologii zažitých několik rovnocenných 

termínů, například clearing ( čištění ), scrubbing ( vyčištění ) a cleansing ( pročištění ). 

Čištění dat může být někdy velmi náročné, a tedy i nákladné. [4] 

 

3.3.3 Transformace 

 

Nekvalitní data se dost často vyskytují ve zdrojových systémech a jejich 

používání vede k chybným, nebo minimálně nesprávným sestavám a následně 

k chybným obchodním rozhodnutím. Říká se, že je lepší nemít žádná data, než mít data 

nekvalitní.[4] 

 

 

3.3.4 Problémy při transformaci dat 

 

Data v OLTP databázích často obsahují různé kódované údaje, nebo i primární 

klíče skládající se z více částí. Například kód výrobku , ze kterého lze vyextrahovat 

například datum výroby, číslo filiálky, v niž byl výrobek vyroben a podobně. Při 

zavádění takových dat do datových skladů je potřeba rozložit tyto údaje na atomické 

hodnoty.[4] 

 

Při transformaci dat se nejčastěji vyskytují tyto okruhy problémů: 

 Nejednoznačnost dat 

 Chybějící údaje 

 Duplicitní záznamy 

 Nejednotnost názvů pojmů a objektů 
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 Nejednotnost peněžních měn 

 Nejednotnost formátů čísel a textových řetězců 

 Problémy s referenční integritou 

 Chybějící datum 

 

 

3.3.4.1 Nejednoznačnost dat 

Jedná se o případy, kdy údaje stejného charakteru jsou uloženy v různé formě. 

Například pohlaví klienta. Jednou může být uloženo jako „M“ a podruhé jako „Muž“. 

 

3.3.4.2 Chybějící hodnoty a duplicitní záznamy 

Jsou to záznamy, které buď obsahují v relační databázi hodnotu NULL 

představující prázdnou hodnotu, anebo to mohou být opakující se hodnoty představující 

duplicitní záznamy. 

 

3.3.4.3 Nejednotnost názvů pojmů a objektů 

Tyto chyby nastávají zejména při slučování různých zdrojů dat do jednoho a 

mají různé názvy pro data stejného charakteru a typu. Pro tyto data je nutné sjednotit 

terminologii. 

 

3.3.4.4 Různé peněžní měny 

Jedná se o případy, kdy k hodnotě měny není uveden typ měny. V takovém 

případě jsou hodnoty měny pro další použití irelevantní, protože neznáme jejich 

pravou hodnotu. 

 

3.3.4.5 Formáty čísel a textových řetězců 

Data jsou v relačních databázích uložena v různých formátech čísel a textových 

řetězcích. Největší problém nastává s pohyblivou desetinou čárkou u číslic. U 
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textových řetězců je nejčastější problém například u rodného čísla, kdy je jednou 

uloženo s lomítkem a podruhé bez lomítka. 

 

3.3.4.6 Referenční integrita 

V relačních databázích jsou mimo samotných hodnot ukryty relační vztahy, které 

vyjadřují nějaké závislosti v datech. Například pobočka-zaměstnanec. V případě, že po 

zrušení zaměstnanců v dané pobočce nedojde k aktualizaci v relační databázi bude 

docházet ke zkreslení údajů v databázi oproti skutečnosti. Proto je nutné dbát na to, aby 

relační vztahy vždy odrážely skutečnost. 

 

3.3.4.7 Chybějící datum 

Datum tvoří pro datový sklad nedílnou součást. Proto je nutné vždy zajistit, aby 

chybějící časové údaje byly doplněny správnou hodnotu. 

 

 

 

3.3.5 Chyby a problémy v procesu ETL 

Proces ETL ne vždy proběhne úspěšně. Problémy mohou být se spolehlivostí 

úložiště dat ( disky a diskový pole jsou mechanická zařízení, která se opotřebovávají ), 

může dojít k výpadkům spojení, zdroje dat mohou být přejmenovány, například 

upgrade OLTP systémů, jež se nedokumentují v metadatech a podobně.[4] 

 

Důležité je ověření dat. Když nejsou data ověřená, může dojít k problémům při 

extrakci a transformaci. Podle závažnosti selhání je nezbytné potom začít znovu, nebo 

postačí pokračovat od místa selhání. Nepřesná, nebo úplná data mohou být příčinou 

nepřesnosti výsledků analýzy, což může následně vést k nesprávným obchodním, nebo 

ještě hůř strategickým rozhodnutím.[4] 
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3.4 Analytické služby – OLAP 

Termín OLAP zavedl DR.E.F. Codd pro popsání technologie, která by pomohla 

překlenout mezery mezi využitím osobních počítačů a řízením podnikových dat. Pro 

OLAP existuje více různých definic, například:[4] 

 

OLAP je volně definovaná řada principů, které poskytují dimenzionální rámec pro 

podporu rozhodování.[4] 

 

3.4.1 „Dvanáctero“ původních pravidel  

 Pravidlo první – multidimenzionální konceptuální pohled 

 Pravidlo druhé – transparentnost 

 Pravidlo třetí – dostupnost 

 Pravidlo čtvrté – konzistentní vykazování 

 Pravidlo páté – architektura klient – server 

 Pravidlo šesté – generická dimenzionalita 

 Pravidlo sedmé – dynamické ošetření řídkých matic 

 Pravidlo osmé – podpora pro více uživatelů 

 Pravidlo deváté – neomezené křížové dimenzionální operace 

 Pravidlo desáté – intuitivní manipulace s daty 

 Pravidlo jedenácté – flexibilní vykazování 

 Pravidlo dvanácté – neomezené dimenze a úroveň agregace 
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3.4.2 Tabulky Faktů a dimenzí 

Pro vytvoření multidimenzionální OLAP struktury potřebujeme dva druhy dat: 

 Fakta 

 Dimenze 

 

3.4.2.1 Tabulka Faktů a dimenzí 

Tabulka faktů je zpravidla největší tabulka databáze a obsahuje velký objem dat. 

Tabulky faktů a dimenzí mohou vytvářet různá určitá schémata, například hvězdicové 

schéma ( star schema ), nebo schéma sněhové vločky ( snowflake schema ). Hvězdicové 

schéma obyčejně obsahuje jen jednu tabulku faktů, jiná schémata mohou ( hlavně DSS ) 

obsahovat i více tabulek faktů. Prvotní fakta, například objemy prodeje se mohou 

kombinovat anebo vypočítat pomocí jiných faktů a vytvořit měrné jednotky. Měrné 

jednotky se mohou uložit v tabulce faktů, případně mohou být vyvolány v případě 

potřeby pro účely vykazování.[4] 

 

 Tabulky dimenzí jsou obyčejně menší než tabulky faktů a data v nich se nemění 

tak často. Tabulky dimenzí vysvětlují „proč“ a „jak“, pokud jde o obchodování a 

transakce prvků.[4] 

 

 

 

 

3.5 Analytické služby – data mining  

Data mining je proces analýzy dat z různých perspektiv a jejich přeměna na 

užitečné informace. Z matematického a statistického hlediska jde o hledání korelací, 

tedy vzájemných vztahů nebo vzorců v datech. Data mining je proces jehož cílem je 

těžba informací v databázích. Využívá se statistické metody a další metody hraničící 

s oblastí umělé inteligence. Využívá se statistické metody a další metody hraničící 

s oblastí umělé inteligence.[4] 
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Data mining je principiálně založený na heuristických algoritmech, neuronových 

sítích a jiných pokročilých softwarových technologiích a metodách umělé inteligence. 

Pomáhá sledovat a analyzovat trendy a předvídat události. Můžeme jej využívat 

v bankovnictví při analýze a predikci úvěrového rizika, predikci rizika při vydávání 

kreditních karet, u operátorů telekomunikačních sítí, ve zdravotnictví pro analýzu 

laboratorních vzorků. Asi nejtypičtější je jeho využití v oblasti Business Intelligence. 

Proto i implementace data miningu na platformě SQL Serveru je úzce spjatá 

s technologií BI modelování.[4] 

 

 

 

Obrázek 3: Procesní schéma data miningu  

Zdroj: ( 4, st. 265) 
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3.5.1 Procesní schéma data miningu 

 

Proces data miningu můžeme rozčlenit do několika etap : 

 

 Definice problému 

 Příprava dat 

 Výběr algoritmu a modelu 

 Učící se fáze aplikovaná na dosud existujících případech 

 Testování modelu 

 Analýza a predikce nových případů 

 

 

3.5.1.1 Učící fáze 

V této fázi se vybraný data miningový model učí a zpřesňuje svoje parametry na 

množině dat získaných z dosud existujících případů. Jako podklad pro učící fázi slouží 

dosud sesbíraná ( naměřená ) a vyhodnocená data. Výběru a přípravě dat, která budou 

sloužit jako podklad pro učící fázi, musíme věnovat velkou pozornost, aby data byla 

dostatečně reprezentativní a očištěná od případných chyb. Nejvhodnější je připravit data 

v ETL procesu. Učící fáze je velmi náročná na výběr správného modelu a také na výběr 

a předzpracování dat.[4] 

 

3.5.2 Analýza a predikce nových případů 

V etapě analýzy a predikce aplikujeme už naučený data miningový model na 

množinu vstupních dat ze kterých potřebujeme získat souvislosti. Na rozdíl od učící 

fáze je tato fáze náročná spíš na výpočetních kapacitu použitého hardwaru a 

softwaru.[4] 
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3.5.3 Algoritmy pro data mining 

 Rozhodovací stromy 

 Shlukování 

 Sekvenční shlukování 

 Asociační pravidla 

 Časové řady 

 Neuronové sítě 

 Naive Bayes 

 Lineární regrese 

 Logistická regrese 

 

3.5.3.1 Rozhodovací stromy 

Původně se tento algoritmus nazývá Microsoft Decision Trees Algorithm. Tento 

typ diagramu odhaluje závislosti a vyhledává specifické vlastnosti v datech, které poté 

slouží pro vytvoření predikčního modelu rozhodování na jednotlivých úrovních 

hierarchické struktury. 

 

3.5.3.2 Shlukování 

Správně se tento algoritmus nazývá Microsoft Clustering Algorithm. Používá se 

pro odhalování shluků v datech na základě určité podobnosti. Data poté organizuje do 

objektů a skupin na základě podobnosti. Kritéria podobnosti nesou předem daná, ale 

odhadují se ze struktury daných dat. 

 

3.5.3.3 Sekvenční shlukování 

Správně se tento algoritmus nazývá Microsoft Sequence Clustering Algorithm. Je 

to specifický případ shlukového algoritmu. Rozšíření spočívá v aplikaci Markových 

procesů a modelů. 
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3.5.3.4 Asociační pravidla 

Správně se tento algoritmus nazývá Microsoft Association Algorithm. Jedná se o 

analýzu z hlediska asociačních pravidel. Je tedy zaměřená na zkoumání vztahů a hledání 

souvislostí  v datech. Nejčastěji se používá při analýze nákupního košíku. 

 

3.5.3.5 Časové řady 

Správně se tento algoritmus nazývá Microsoft Time Series Algorithm. Nejčastěji 

se používá v souvislosti s analýzou obratu, zisku, nákladů a podobně. Na základě 

analýzy z dat minulých lze pomocí tohoto algoritmu predikovat budoucí vývoj. 

 

3.5.3.6 Neuronové sítě 

Správně se tento algoritmus nazývá Microsoft Neural Network Algorithm. 

Zpracování pomocí neuronových sítí nevychází ze statistického rozdělení, ale tento 

algoritmus pracuje podobně jako lidský mozek, tedy na principu rozpoznávání vzorků, 

poučení se z chyb a aplikování opravených hodnot. 
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4 Analýza problému a současné situace 

4.1 Představení společnosti 

Společnost Click Credit s.r.o. byla založena 7.12.2012 a je součástí finanční 

skupiny Home credit a.s. Obchodní činností společnosti Click Credit s.r.o. je 

poskytování mikropůjček od 1000 Kč do 5 000 Kč. Vizí a cílem této společnosti je 

vnést na trh mikroúvěrů férového poskytovatele, který bude bojovat s konkurencí 

nabízející velmi předražené mikropůjčky. Výše RPSN u konkurenčních poskytovatelů 

se pohybuje v rozmezí 200 – 2500 %. Click Credit naproti tomu nabízí půjčku, která 

nepřesáhne hranici 48% RPSN. Click Credit má i jednoduchou produktovou nabídku, 

tedy za každou půjčenou tisícovku zaplatí klient za měsíc pouze 33 Kč, což odpovídá 

měsíční úrokové sazbě 3,3% p.m. Touto produktovou nabídkou se stal Click Credit 

nejlevnějším produktem na trhu v poskytování mikropůjček. 

 

 

Obrázek 4: Organizační struktura Click Credit  a.s.   

Zdroj: Click Credit s.r.o. 
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4.2 Analýza současného stavu 

Společnost Click Credit s.r.o. disponuje vlastním informačním systémem 

vyvinutým na míru. Prostřednictvím tohoto IS komunikuje s externími aplikacemi buď 

ručně, anebo automatizovaně. Informační systém je vyvinut a provozuje se na 

technologii ESO9 od společnosti ESO9 Intranet a.s. Jako databázový nástroj je ve firmě 

Click Credit s.r.o. využíván Microsoft SQL Server 2008 ve verzi Standard Edition. 

 

Mezi externí aplikace se kterými IS komunikuje patří: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Spolupracující subjekty s IS firmy  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Z výše uvedeného je vidět, že téměř pro všechny externí subjekty existuje 

automatizovaná podpora pro vzájemnou komunikaci. Pouze u subjektů Správa 

základních registrů ( RUIAN ) a Insolvenční rejstřík ( ISIR ) se musí data ověřovat 

ručně. 

Toto ruční ověřování sebou přináší velkou chybovost ve výsledných datech a 

proces vyžaduje velkou časovou náročnost. Z tohoto hlediska je tedy ruční ověřování 

velmi neefektivní a je nutné přejít na plně automatizované řešení. 

 

 

 

4.2.1 Popis procesu ručního ověření v registru RUIAN 

Cílem ověřování v registru RUIAN je ověření existence adresy bydliště, kterou 

klient vyplnil při žádosti o úvěr. 

 

1. Vybere se klient, který se musí ověřit 

2. Z IS si operátor vybere adresu trvalého bydliště ve struktuře 

a. Ulice 

b. Číslo popisné 

c. Město 

d. Část obce/ města 

e. PSČ 

3. Všechny výše uvedené údaje postupně zadá do webové aplikace na adrese 

vdp.cuzk.cz 

4. Operátor stiskne tlačítko Vyhledat 

5. Výsledek existence/neexistence bydliště zapíše zpět do IS k danému klientovi 
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4.2.2 Diagram procesu ověření adresy v rejstříku RIUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Ruční zadání pro ověření adresy 

4.2.3.1 Zadání adresy 

Postupně se vyplní všechna pole ( ulice,číslo,část obce, obec, psč ) a stiskne se 

na tlačítko vyhledat. 

 

Obrázek 7: Zadání adresy pro ověření  

Zdroj: Vlastní tvorba 

Obrázek 6: Proces ověření adresy v rejstříku RUIAN 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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4.2.3.2 Výsledek ověření adresy – existuje 

Výsledek vyhledání v případě existence adresy vypadá, tak, že se ve spodní části 

objeví tabulka s nalezenou adresou. V případě existence je možné zobrazit detail, kde je 

přístup k detailnějším údajům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3 Výsledek ověření adresy  - neexistuje 

V případě, že adresa neexistuje, objeví se v dolní části v tabulce věta: Nebyla 

nalezena žádná shoda. 

 

Obrázek 9:Výsledek ověření adresy-neexistuje  

Zdroj: Vlastí tvorba 

 

 

Obrázek 8: Výsledek ověření adresy-existuje  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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4.2.4 Popis procesu ručního ověření v registru ISIR 

Cílem ověřování v registru ISIR je ověření zda se daný klient nachází v rejstříku 

ISIR, tedy zdali podal žádost na oddlužení.  

 

1. Výběr klientů k ověření zda se nalézají v rejstříku ISIR 

2. Zadání rodného čísla, jména a příjmení daného klienta 

3. Výsledek ověření 

4. Zápis výsledku ověření do IS 

 

 

4.2.5 Diagram procesu ověření klienta v rejstříku ISIR 

 

 

Obrázek 10: Proces ověření klienta v rejstříku ISIR 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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4.2.6 Ruční zadání pro ověření klienta 

4.2.6.1 Zadání rodného čísla, jména a příjmení 

Do webového formuláře na adrese www.isir.info se vyplní rodné číslo, jméno a 

příjmení klienta a stiskne se na tlačítko vyhledat. 

 

 

Obrázek 11: Zadání vyhledání v rejstříku ISIR  

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isir.info/
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4.2.6.2 Výsledek ověření vyhledání v rejstříku ISIR - neexistuje 

V případě, že osoba se v rejstříku ISIR nenachází objeví se pod zadávacím formulářem 

věta: Zadaný údaj nebyl v insolvenčním rejstříku nalezen. 

 

 

Obrázek 12: Výsledek hledání v rejstříku ISIR - nenalezen  

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

4.2.6.3 Výsledek ověření vyhledání v rejstříku ISIR - existuje 

V případě, že osoba se v rejstříku ISIR nachází objeví se pod zadávacím formulářem 

seznam osob, které odpovídají zadaným hodnotám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Výsledek hledání v rejstříku ISIR - nalezen  

Zdroj: Vlastní tvorb 
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5 Vlastní návrhy a řešení 

Prvním cílem by mělo být automatizovat procesy dotazování do rejstříků ISIR a 

RUIAN, tak aby dotazování probíhalo zcela nezávisle na lidském faktoru. Dalším cílem 

je vytvořit databázi, která bude představovat centrální evidenci delikventních klientů. 

Do této databáze se budou automatizovaně vkládat nová data z rejstříku ISIR, která 

budou obohacena o GPS souřadnice bydliště klientů, které se zjistí z údajů RUIANU. 

Protože souřadnice, které jsou uložené v RUIAN nejsou typu GPS, ale jsou to 

souřadnice typu S-JTSK ( Jednotná trigonomická síť katastrální ), je nutné je převést do 

souřadnic typu GPS. Centrální evidence delikventních klientů se bude v pravidelných 

intervalech automatizovaně aktualizovat. 

 

Pro vytvoření automatizovaného dotazování do rejstříků ISIR a RUIAN budou 

vytvořeny CLR knihovny .dll v jazyce VB.net v prostředí Microsoft Visual studio 2012. 

Tyto knihovny se poté připojí k databázi jako assemblies. Následně budou vytvořeny 

obslužné procedury, které budou volat assemblies, předávat jim parametry a ty budou 

volat .dll knihovny pro stahování dat z rejstříků ISIR a RUIAN.  

 

Pro vytvoření centrální evidence bude využito Integračních služeb v prostřední 

Business Intelligence v nástroji SQL Server Data Tools 2012. V projektu Integračních 

služeb bude vytvořen ETL proces, který bude řešit import dat z rejstříku ISIR a RUIAN 

pomocí již vytvořených assemblies. Následně bude řešit v oblasti transformace v rámci 

ETL procesu očištění dat, protože veškerá data, která pocházejí z rejstříků ISIR a 

RUIAN jsou ukládána uživateli. Dochází tedy k chybovosti zadaných dat a také 

k chybějícím údajům v některých sloupcích v jednotlivých rejstříků. Po očištění dat 

bude následovat proces převodu S-JTSK souřadnic na GPS souřadnice. Takto 

převedené souřadnice se musí připojit k daným klientům v rejstříku ISIR. Výsledná data 

budou vložena do databáze představující centrální evidenci. 

Do centrální evidence se budou vkládat vždy pouze jen nové hodnoty klientů, které 

nejsou doposud uložené v centrální evidenci. 
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V projektu bude zabezpečeno, že v případě, pokud nějaká etapa v procesu ETL selže, 

bude o selhání upozorněn administrátor. 

Takto vytvořený projekt se  po nějakou dobu bude spouštět pouze ručně z BI a 

následně bude projekt SSIS převeden jako balíček a připojen k SQL Serveru. 

 

5.1 Vytvoření knihovny pro stahování rejstříku RUIAN 

Knihovna pro stahování rejstříku RUIANU je vytvořena v jazyce VB.net jako 

CLR procedura v prostředí Microsoft Visual Studio.  

Soubor s aktuálními daty RUIANU je vždy uložen a vystaven na dané adrese ve 

formátu zip.: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx. 

 

Procedura Zpracovat funguje na následujícím principu: 

1. Načte se www stránka na dané adrese 

2. V kódu stránky se najde pozice odkazu pro stažení souboru 

3. Určí se cesta kam se má soubor na serveru uložit 

4. Pomocí procedury StahoutSoubor se soubor stáhne na disk na serveru 

5. Pomocí procedury RozbalitZip se soubor rozbalí  

6. Stažený soubor v zip se maže a nechává se na serveru pouze rozbalený soubor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 14: Hlavní CLR procedura pro stažení souboru RUIAN  

Zdroj:Vlastní tvorba 
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5.2 Vytvoření tabulek v SQL potřebných pro práci 

s rejstříkem RUIAN 

Zde budou uvedeny pouze názvy tabulek, které byly v SQL vytvořeny. Skript pro 

vytvoření tabulek je uveden na konci této práce v příloze 5. 

 

 ImportniSoubor 

 ImportCSV 

 HromadnyImportCSV 

 HromadnyImportCSV 

 Dum 

 Obec 

 CastObce 

 CastObceMC 

 Ulice 

 UliceCastiObce 

 MestskaCast 

 PSC 

 RodnaCisla 

 RokNarozeni 

 PARAM 
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5.3 Vytvoření SQL procedur pro práci s rejstříkem 

RUIAN 

5.3.1 Vytvoření assembly pro volání knihovny RUIAN.dll 

 

Je nutné připojit vytvořenou knihovnu RIUAN.dll k SQL Serveru a to jako 

assembly. Dále musí byt vytvořena procedura pro volání assembly. 

 

 

 

Obrázek 15: Vytvoření assembly pro volání knihovny  

Zdroj: Vlastni tvorba 

 

 

 

5.3.2 Procedura pro stažení CSV souboru a naplnění hrubými daty 

tabulku ImportCSV 

 

Tato procedura nejprve zavolá proceduru pro reset tabulek a dále zavolá 

proceduru pro stažení rejstříku RUIAN. Jakmile se soubor stáhne, uloží na disk a 

rozbalí načte se do tabulky ImportniSoubor, kde soubor čeká na zpracování. Na konci se 

volá procedura spImportCSV_Import1, která do tabulky ImportCSV vloží obsah 
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načteného souboru. Proceduru pro stažení CSV uvádím níže, ostatní procedury jsou 

uvedeny v příloze č.2 

 

 

5.3.2.1 Procedura pro stažení CSV 

 

Obrázek 16: Procedura pro stažení CSV  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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5.3.3 Procedura pro zpracování načtených údajů z CSV 

Poslední důležitou části zpracování je procedura pro zpracování načtených údajů 

s názvem spImportCSV_zpracováni. Kod procedury je uveden v příoze č.2 na konci 

této práce. Procedura zajišťuje naplnění těchto tabulek: 

 Obec 

 MestskaCast 

 CastObce 

 CastObceMC 

 PSC 

 Ulice 

 UliceCastiObce 

 

 

5.3.4 Procedura pro převod jednotek z S-JTSK do GPS 

Pro řadu aplikací, zvláště při sběru dat pro založení nebo vedení GIS při použití 

technologie GPS a v případě, kdy uživatel požaduje řádově metrovou až desetimetrovou 

přesnost, je možné pro převod zeměpisných souřadnic ze souřadnicového systému 

WGS84 (ve kterém pracují komerční aparatury GPS) do souřadnicového systému   

S-JTSK (a naopak) použít zjednodušeného převodu. Tento převod je založen na 

polynomické aproximaci. Na základě provedených testů byla požadovaná přesnost 

převodu (řád jednotek metrů) dosažena polynomem 3. Stupně.[6] 
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Obrázek 17: Procedura pro převod jednotek z S-JTSK do GPS  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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5.4 Vytvoření knihovny pro stahování rejstříku ISIR 

Knihovna pro stahování rejstříku ISIR je vytvořena v jazyce VB.net jako CLR 

procedura v prostředí Microsoft Visual Studio.  

Procedura posílá dotaz prostřednictvím webové služby na adresu uvedenou níže a 

následně dostává odpověď ze serveru ve formátu XML s danými daty pro ISIR. 

https://isir.justice.cz:8443/isir_ws/services/IsirPub001. 

 

Procedura funguje na následujícím principu: 

1. Ihned po spuštění procedury se zavolá SQL procedura 

clrZaznamISIRU_PosledniID, která vrátí ID (isirID) posledního staženého 

záznamu v tabulce ZaznamISIRU. 

2. Zavolá se metoda webové služby ISIRU a předá se jí tento parametr. 

3. Webová služba vrátí následujících max.1000 záznamů. 

4. Každý záznam ISIRU obsahuje základní informace ( id, typ, spisová značka 

apod.), také obsahuje poznámku, ve které je XML s podrobnostmi. Tyto údaje 

z poznámek je nutné vyseparovat. 

5. Z důvodu údržby vazby řízení isiru se ještě před samotným vložením nových 

dat volá sql procedura clrRizeniISIRU_VratID, procedura vrací nebo zakládá 

řízení ISIRU. 

6. Provede se samotný insert základních informací do tabulky zaznamISIRU. 

7. Aby se aktualizovala tabulka insolvenčních správců, je nutné po insertu 

zavolat proceduru clrRizeniISIRU_DoplneniSpravce. 

8. Tímto je záznam zpracován a cyklus pokračuje na další záznam. 

9. Po skončení se procedura rekurzivně opakuje ( v přípdě, že je nastaven 

parametr ISIR_CYKLUS=1 a dávka obsahovala alespoň 500 záznamů. 

 

 

Celé kódy pomocných SQL procedur a knihovny ISIR.dll jsou uvedeny na konci 

této práce v přílohách č.4 a č.5. Níže je uvedena pouze ukázka kódu knihovny 

ISIR.dll. 
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Obrázek 18: Ukázka kódu knihovny pro stahování rejstříku ISIR Zdroj:  

Vlastní tvorba 
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5.5 Vytvoření SQL procedur pro práci s rejstříkem ISIR 

5.5.1 Vytvoření assembly pro volání knihovny ISIR.dll 

 

Je nutné připojit vytvořenou knihovnu ISIR.dll k SQL Serveru a to jako assembly. 

Dále musí byt vytvořena procedura pro volání assembly. 

 

Obrázek 19: Vytvoření assemblies pro knihovnu ISIR.dll  

Zdroj : Vlastni tvorba 
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5.5.2 Vytvoření SQL funkcí a pohledů potřebných pro SSIS 

5.5.2.1 Vytvoření pomocných funkcí  

Bylo nutné vytvořit funkce pro očištění názvů ulic a měst od diakritiky a také 

pro odstranění čísel z názvu ulic. Tyto funkce jsou pouze použity ve výsledném selectu, 

kde se propojují hodnoty z RUIANU a ISIRU a vkládají se do tabulky CE_delikventu. 

 

 

Obrázek 20: Vytvoření funkce pro vracení parametrů Zdroj:  

Vlastní zdroj 

 

Obrázek 21: Vytvoření funkce pro úpravu názvu ulic  

Zdroj: Vlastní zdroj 
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Obrázek 22: Vytvoření funkce pro úpravu názvů měst Zdroj:  

Vlastní zdroj 
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5.5.2.2 Vytvoření pomocných pohledů 

První pohled Qisir_delikvent vytvoří vazby mezi jednotlivými tabulky hodnot, 

které vznikly z importu dat z rejstříku ISIR. Pohled vrátí po každnou insolventní osobu 

s příznakem DLUŽNÍK  její poslední záznam bydliště z tabulky zaznamISIRU a další 

sloupce: IDinsolventniOsoba,rodné číslo,jméno,příjmení,spisová značka,rok 

řízení,IDzaznam isiru,město,ulice,číslo popisné, psč. 

 Druhý pohled Qdum_delikvent slouží pro získání názvu obce,ulice a vytvoření 

selectu dat ze strany rejstříku RUAIN, který bude sloužit pro spárování hodnot 

z rejstříku ISIR. 

 

Obrázek 23: Pohled Qdum_delikvent  a Qisir_delikvent  

          Zdroj: Vlastni tvorba 
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5.6 Vytvoření projektu v SSIS pro import dat z rejstříků 

RUIAN a ISIR 

 

V prostředí BI byl vytvořen projekt typu SSIS a projekt byl rozdělen do 4 bloků ( 

Sequence container ). 

 1.Sequence container – Import RUIAN a ISIR 

 2.Sequence container – RUAIN 

 3.Sequence container – ISIR 

 4.Sequence container – Propojení RUIANU a ISIR 

 

 

Obrázek 24: SSIS projekt - rozdělení do 4 sequence containerů –  

Zdroj: Vlastni tvorba 
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5.6.1 Popis 1. Sequence Containeru – RUIAN 

V prvním sequence containeru bylo nutné nejprve resetovat a vymazat obsah 

tabulek pro import hodnot. V dalším kroku dojde ke kontrole, zda došlo k resetu hodnot, 

v případě, že nedošlo, je o tom informován administrátor prostřednictvím emailu, 

v opačném případě se pokračuje na další blok. Dále bylo nutné stáhnout soubor .ZIP 

z url adresy RUIANU, tento soubor rozbalit a do daného adresáře vložit csv soubry, 

které jsou obsažené v zip souboru a následně tento zip soubor smazat. Dalším úkolem 

bylo naimportovat názvy csv souborů do tabulky ImportniSoubor. Následně se pomocí 

cyklu prochází jednotlivé názvy csv souborů v tabulce ImportniSoubor a jejich obsah se 

importuje do tabulky RAW_hromadnyImportCSV. Poté proběhne kontrola, zda se 

zpracovaly všechny csv soubory, v případě, že se všechny nezpracovaly je o tom 

administrátor informován prostřednictvím emailu. V dalším úseku následuje vyčištění 

tabulky RAW_hromadnyImportCSV od prázdných hodnot, které jsou nahrazeny 

textovým řetězcem --- nevyplněno ---. Očištěné hodnoty a ostatní sloupce se vkládají do 

tabulky hromadnyImportCSV. Dále se volá SQL procedura spImportCSV_Zpracovani, 

která z hodnot v tabulce hromadnyImport naplní následující tabulky (obec, castObce, 

castObceMC,ulice,uliceCastiObce,PSC,mestskaCast,dum ). 

V poslední části se volá SQL procedura spDum_VypocetGPS pro převod S-JTSK 

souřadnic do GPS souřadnic v tabulce dum. 

 

5.6.1.1 Jednotlivé kroky v 1.sequence containeru 

1. Execute SQL Task 1 – Reset tabulek pomocí příkazu TRUNCATE. 

2. Execute SQL Task 2 – Kontrola resetu tabulek, výsledek se zapíše do 

proměnné @pocet. 

3. Pokud je @pocet>0, proces importu skončí a administrátor je upozorněn 

emailem. 

4. Pokud je @pocet=0 pokračuje se dale v procesu importu. 

5. Execute SQL Task 3 – Volá se procedura pro stažení .zip souboru: 

a. Execute spImportCSV_StazeniNatazeni. 

6. Execute SQL Task 4 – Načtení všech souborů k importu jako : 

a. Select IDimportniSoubor from ImportniSoubor. 
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7. Foreach loop container – import obsahu každého souboru, který je načtený 

z předchozího kroku. Foreach loop container předává parametr 

IDimportniSoubor dalšímu kroku Execute SQL task 5. 

8. Execute SQL Task 5 – Volá se procedura spImportCSV_Import1 s parametrem 

z předchozího kroku jako : Execute spImportCSV_Import1 ?.Po zpracování 

každého souboru se nastaví u patřičného řádku v tabulce ImportniSoubor ve 

sloupci vlVysledekZpracování hodnota 1. 

9. Execute SQL Task 6 – Kontrola zpracovaných souborů jako : 

Select count(*) as pocetNezprac  

from ImportniSoubor where vlVysledekZpracování<>0. 

Pokud je @pocetNezprac>0, proces importu skončí a administrátor je informován 

emailem, v opačném případě se pokračuje v procesu dále. 

10. Data Flow Task 2 – Zde dochází k očištění hodnot v tabulce 

RAW_hromadnyImportCSV, které jsou prázdné ( NULL ). Prázdné řetězce se 

nahrazují textovým řetězcem --- nevyplněno ---. Po úpravě hodnot se všechny 

hodnoty z tabulky RAW_hromadnyImportCSV vloží do tabulky 

hromadyImportCSV. 

11. Execute SQL Task 7 – Volá se procedura spImportCSV_Zpracovani, která 

vloží do tabulek  

( Obec,CastObce,CastObceMC,Ulice,UliceCastiObce,MestskaCast, 

PSC )  hodnoty z tabulky hromadnyImportCSV. 

12. Execute SQL Task 8 – Posledním krokem je zavolání procedury 

spDum_VypocetGPS. Procedura v tabulce Dům zajistí převod souřadnic typu   

S-JTSK do GPS do sloupců DumLAT a DumLNG. 
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Obrázek 25: Data Flow Task 2 - očištění hodnot v tabulce RAW_hromadnyImport 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Obrázek 26: 1.Sequence container – RUIAN  

 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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5.6.2 Popis 2. Sequence Containeru – ISIR 

Ve druhém sequence containeru bylo nutné pouze zavolat proceduru v SQL, 

která zavolala knihovnu ISIR.dll pro stažení aktuálních dat z rejstříku ISIR. Stažená 

data procedura zpracuje a vloží je do tabulky zaznamISIRU. Po zavolání procedury na 

stáhnutí dat z ISIRU se zavolá procedura v SQL, která doplní do tabulky 

insolventniOsoba nové záznamy, které vznikly z nových importovaných záznamů do 

tabulky zaznamISIRU. 

 

5.6.2.1 Jednotlivé kroky v 2.sequence containeru 

 

1. Execute SQL Task – Zavolání knihovny ISIR.dll, která stáhne nová data. 

Po stažení je knihovna zpracuje a vkládá je do tabulky zaznamISIRU. 

2. Execute SQL Task 1 – Volá se SQL procedura  

clrRizeniISIRu_DoplneniInsolventnichOsob, která doplní do tabulky 

insolventiOsoba nové insolventní osoby, které se objevily v tabulce 

zaznamISIRU. 

 

Obrázek 27: 2.Sequence container - ISIR  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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5.6.3 Popis 3. Sequence Containeru – ISIR 

Ve třetím a posledním sequence conteineru se po úspěšném provedení 1. a 2. 

Sequence conteineru vyberou data pomocí SQL dotazu, který je uveden níže a skládá se 

z pohledů, které jsou uvedeny v kapitole 5.5.2.2. Tento SQL dotaz slouží pro  propojení 

dat RUIANU a ISIRU na základě názvu města, názvu ulice a psč. Data v tomto SQL 

dotazu se pomocí Foreach Loop Containeru postupně prochází a vkládají do cílové 

tabulky CE_delikventu. 

 

5.6.3.1 Jednotlivé kroky v 2.sequence containeru 

 

Execute SQL Task – Provede se SQL dotaz, který je uveden výše. Data 

z SQL dotazu se načtou do proměnné, která je typu object a předá se do 

Foreach Loop Containeru. 

Foreach Loop Container – Přebírá parametr s načtenými daty z komponenty 

Execute SQL Task a zajišťuje procházení celého SQL dotazu. Při každém 

projití cyklu se načtou do proměných hodnoty z SQL dotazu, definice 

proměnných je vidět na obr. č. 29. 

Execute SQL Task – Přebírá všeh 8 parametrů z Foreach Loop containerů, 

který je popsán výše a tyto parametry jsou použity pro vkládána do tabulky 

CE_delikventu. Záznamy se zakládají příkazem: 

 

Obrázek 28: Vložení hodnot do tabulky CE_delikventu  

Zdroj: Vlastni tvorba 
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Následující SQL dotaz vychází z propojení pohledů Qdum_delikvent a 

Qisir_delikvent na základě rovnosti názvů  měst, názvů  ulic a psč. V  tabulce 

Qisir_delikvent jsou některé insolventní osoby uvedeny několikrát, protože docházelo 

ke změně některých údajů  u těchto osob a tyto změny musejí být uvedeny v rejstříku 

ISIR ( jedná se např. o změnu adresy trvalého bydliště insolventní osoby ), musí se do 

výsledného dotazu vybrat poslední relevantní záznam  insolventní osoby ( jedná se o 

nalezení poslední záznamu,  který obsahuje adresu trvalého bydliště. Tato podmínka je 

zajištěna klauzulí ROW_NUMBER() a to tak, že výsledná data očísluje v rámci 

insolventní osoby, seřadí je sestupně a vybere první takovýto záznam. 

 

 

Obrázek 29: SQL dotaz pro vložení hodnot do tabulky CE_delikventu 

Zdroj: Vlastni tvorba 
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Obrázek 30: Nadefinování parametrů ve Foreach Loop Containeru  

   Zdroj: Vlastní tvorba 

 

 

Obrázek 31: 3.Sequence container  

Zdroj: Vlastni tvorba 
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Po úspěšném dokončení procesu importu odejde automaticky email 

administrátorovi, kde je informován o úspěšném provedení importu. V opačném 

případě, kdy import dat selže, je informován o selhání. 

 

 

5.7 Přidání Indexů pro výsledný SQL dotaz 

Pro zrychlení a zefektivnění výsledného dotazu, který je uveden v kapitole 

5.6.3.1 použijeme nástroj na analýzu SQL dotazu, kterým nám navrhneme a přidá 

indexy k patřičným tabulkám, které jsou v daném SQL dotazu použity. Použijeme 

tedy nástroj Database Engine Tuning Advisor. 

 

Po spuštění vybereme všechny databáze, kterých se SQL dotaz týká. V tomto 

případě, je to jednoduché, protože veškeré tabulky související s importem dat jsou 

uložené v databázi s názvem CE 

.  

 

 

Obrázek 32: Výběr databáze v nástroji Database Engine Tuning Advisor  
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Zdroj: Vlastní tvorba 

Následně po výběru databáze klikneme na tlačítko Start Analysis a Engine Tuning 

Advisor začne analyzovat použité tabulky a navrhne nám použití následujících indexů. 

 

 

Obrázek 33: Navržené indexy pro zrychlení dotazování  

Zdroj: Vlastní tvorba 

Podle údaje uvedeného v poli Estimated improvement je vidět, že navrhovaná 

změna přidáním výše uvedených indexů by nám přinesla 94% zrychlení v provedení 

daného SQL dotazu. Nyní stačí navrhnuté změny jen potvrdit a indexy se přidají k patřičným 

tabulkám do databáze CE. Na obrázku č.35  je vidět, že všechny indexy byly v pořádku přidány. 
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Obrázek 34: Přijmutí doporučeného návrhu indexů Zdroj:  

Vlastní tvorba 

 

 

Obrázek 35: Výpis potvrzení o přidání navrhnutých indexů  

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Výsledný dotaz z tabulky CE_delikventu po importu dat v projektu SSIS. 

Celkem bylo naimportováno 38 321 insloventních osob. 

 

 

Obrázek 36: Výsledný dotaz po importu dat z projektu SSIS 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření projektu SSIS v prostředí Business 

Intelligence, který bude zajišťovat plně automatizované stahování dat z rejstříků 

RUIAN a ISIR a také vytvoření centrální evidence delikventních klientů, kde budou 

data insolventních osob z rejstříku ISIR propojená s daty  trvalých bydlišť z rejstříku 

RUIAN. Dalším požadavkem bylo vytvoření GPS souřadnic trvalých bydlišť 

insolventních klientů. Pro funkčnost projektu v SSIS bylo nutné vytvořit knihovny 

v jazyce VB.net pro stahování dat z externích databází RUIAN a ISIR. Dále bylo nutné 

vytvořit pomocné SQL procedury, které slouží pro zpracování stažených dat z rejstříků. 

 

Tento projekt v SSIS byl odzkoušen, je plně funkční a splňuje svůj cíl. Projekt 

může být použitý pro pravidelný import dat z rejstříku RUIAN a ISIR. 

 

Jako nadstavba této práce, by mohlo být v prostředí SSAS vytvoření shlukové 

analýzy trvalých bydlišť delikventních klientů podle jejich GPS souřadnic.  
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8 Seznam použitých zkratek 

 

 

BI Business Intelligence – proces přeměny údajů na 

informace 

ISIR    Inslovenční rejstřík 

RUIAN   Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

OLTP Online Transaction Processing - technologie uložení dat v 

databázi 

OLAP Online Analytical Processing -  technologie uložení dat v 

databázi 

ESO9     Technologie pro vývoj informačních systémů 

GPS    Globální polohovací systém 

S-JTSK   Jednotná trigonomická síť katastrální 

CLR    Common Language Runtime 

SSIS    SQL Server Integration Services – Integrační služby SQL 

XML    Extensible Markup Language 

ZIP    Souborový formát pro archivaci dat 

CE    Centrální evidence - databáze 
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Příloha 1 - Vytvoření knihovny pro stahování dat z rejstříku RUIAN 

Imports System.Net 
Imports System.IO 
Imports System.Text 
Imports System.Data.SqlClient 
Imports Microsoft.SqlServer.Server 
 
 
Public Class Procedury 
    Public Shared Sub Zpracovat() 
        'Načíst stránku s odkazem na ZIP 
        Dim Stranka As String = 
NacistGET("http://nahlizenidokn.cuzk.cz/StahniAdresniMistaRUIAN.aspx") 
        Dim iStart As Integer = 
Stranka.IndexOf("ctl00_bodyPlaceHolder_linkCR") 
        iStart = Stranka.IndexOf("href", iStart) + 6 
        Dim iEnd As Integer = Stranka.IndexOf("""", iStart) 
 
        Dim OdkazZip As String = Stranka.Substring(iStart, iEnd - iStart) 
        Vypis("Link: " & OdkazZip) 
 
        Dim clrAdresar As String = HodnotaParametru("RUIAN_ADR_IMPORT") 
        clrAdresar = CestaSLomitkem(clrAdresar) 
        Dim urlAdresy As String = OdkazZip 
 
        StahnoutSoubor(urlAdresy, clrAdresar & "ruian.zip") 
        RozbalitZIP(clrAdresar & "ruian.zip") 
        File.Delete(clrAdresar & "ruian.zip") 
        Directory.Delete(clrAdresar & "CSV") 
 
        Vypis("Hotovo") 
    End Sub 
 
#Region "UniverzalniFunkce" 
    ''' <summary> 
    ''' Načtení obsahu souboru z URL (GET, text/html) 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="URL">URL adresa souboru (string)</param> 
    ''' <returns>Obsah souboru (string)</returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Function NacistGET(ByVal URL As String, Optional Cookies As 
CookieContainer = Nothing) As String 
        Try 
            'Akceptovat všechny certifikáty 
            ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = New 
System.Net.Security.RemoteCertificateValidationCallback(AddressOf 
AcceptAllCertifications) 
            'Vytvořit žádost na URL 
            Dim request As HttpWebRequest = HttpWebRequest.Create(URL) 
            'Nastavit kontejner pro cookie 
            If Cookies IsNot Nothing Then request.CookieContainer = Cookies 
            'Nastavit metodu žádosti POST/GET 
            request.Method = "GET" 
            'Nastavení ContentType pro WebRequest 
            request.ContentType = "text/html" 
            'Odezva 
            Dim response As HttpWebResponse = request.GetResponse() 
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            'Načíst stream dat z odezvy 
            Dim dataStream As Stream = response.GetResponseStream() 
            'Správné kódování 
            Dim respEncoding As Encoding = Encoding.UTF8 
            'Otevřít stream přes StreamReader 
            Dim reader As New StreamReader(dataStream, respEncoding) 
            'Přečíst obsah 
            Dim responseFromServer As String = reader.ReadToEnd() 
            'Vyčistit, pozavírat 
            reader.Close() 
            dataStream.Close() 
            response.Close() 
            'Vrátit obsah 
            Return responseFromServer 
        Catch exp As Exception 
            Vypis("- chyba při načítání obsahu z GET URL: " & exp.Message) 
            Return "" 
        End Try 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Stažení souboru z webu 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="urlOdkud"></param> 
    ''' <param name="cestaKam"></param> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Sub StahnoutSoubor(urlOdkud As String, cestaKam As String) 
        Vypis("Stahuji soubor z " & urlOdkud) 
        ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = New 
System.Net.Security.RemoteCertificateValidationCallback(AddressOf 
AcceptAllCertifications) 
        Dim request As HttpWebRequest = HttpWebRequest.Create(urlOdkud) 
        request.Method = "GET" 
        Dim response As HttpWebResponse = request.GetResponse() 
        Dim stream As IO.Stream = response.GetResponseStream() 
        Dim buffer(response.ContentLength) As Byte 
        Dim bytesToRead As Integer = buffer.Length 
        Dim bytesRead As Integer = 0 
        While bytesToRead > 0 
            Dim n As Integer = stream.Read(buffer, bytesRead, bytesToRead) 
            If n = 0 Then 
                Exit While 
            End If 
 
            bytesRead += n 
            bytesToRead -= n 
        End While 
        Dim fStream As New FileStream(cestaKam, FileMode.OpenOrCreate, 
FileAccess.Write) 
        fStream.Write(buffer, 0, bytesRead) 
        fStream.Close() 
        Vypis("Soubor stažen do " & cestaKam) 
    End Sub 
 
    ''' <summary> 
    ''' Rozbalení komprimovaného archivu 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="cestaSoubor">Cesta k souboru</param> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Sub RozbalitZIP(cestaSoubor As String) 
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        Vypis("Rozbaluji " & cestaSoubor) 
        Dim clrAdresar As String = HodnotaParametru("CLR_RUIAN_ZIP") 
        clrAdresar = CestaSLomitkem(clrAdresar) 
        Dim zipCesta As String = clrAdresar & "7za.exe" 
        Dim psi As System.Diagnostics.ProcessStartInfo = New 
System.Diagnostics.ProcessStartInfo() 
        psi.FileName = zipCesta 
        psi.Arguments = "e """ & cestaSoubor & """ -o""" & 
cestaSoubor.Substring(0, cestaSoubor.LastIndexOf("\") + 1) & """ -aoa" 
        psi.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden 
        Dim p As System.Diagnostics.Process = 
System.Diagnostics.Process.Start(psi) 
        p.WaitForExit() 
        Vypis("Rozbaleno") 
    End Sub 
 
    ''' <summary> 
    ''' Doplnit na konec cesty lomítko, pokud chybí 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="Adresar">Adresář</param> 
    ''' <returns>Adresář</returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Function CestaSLomitkem(Adresar As String) As String 
        If Not Adresar.Substring(Adresar.Length - 1) = "\" Then Adresar += "\" 
        Return Adresar 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Načtení parametru z databáze 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="parametr">Kód parametru</param> 
    ''' <returns>Hodnota parametru</returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Function HodnotaParametru(parametr As String) As String 
        Vypis("Načtení parametru " & parametr) 
        Dim SQLConn As New SqlConnection("context connection=true") 
        SQLConn.Open() 
        Dim SQLCmd As New SqlCommand("SELECT dbo.fnVratParametr('" & parametr 
& "')", SQLConn) 
        Dim hodnota As String = SQLCmd.ExecuteScalar() 
        SQLConn.Close() 
        Return hodnota 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Výpis 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="Text">Text výpisu</param> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Sub Vypis(ByVal Text As String) 
        SqlContext.Pipe.Send(Text) 
    End Sub 
 
    ''' <summary> 
    ''' Ošetření DB NULL 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="hodnota">hodnota</param> 
    ''' <returns>hodnota</returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Function DbNullString(ByRef hodnota) As String 
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        'Ošetření DbNull 
        If IsDBNull(hodnota) Then hodnota = "" 
        Return hodnota 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Akceptování všech certifikátů 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="sender"></param> 
    ''' <param name="certification"></param> 
    ''' <param name="chain"></param> 
    ''' <param name="sslPolicyErrors"></param> 
    ''' <returns></returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Function AcceptAllCertifications(ByVal sender As Object, 
ByVal certification As 
System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate, ByVal chain As 
System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Chain, ByVal sslPolicyErrors 
As System.Net.Security.SslPolicyErrors) As Boolean 
        Return True 
    End Function 
#End Region 
End Class 
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Příloha 2: Vytvoření SQL procedur pro obsluhu rejstříku RUIAN 

 
use     CE; 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
IF EXISTS (select * from sysobjects where id = object_id('dbo.spDum_VypocetGPS')  
   and sysstat & 0xf = 4) 
   DROP PROCEDURE dbo.spDum_VypocetGPS 
GO 
 
CREATE PROCEDURE spDum_VypocetGPS 
as set nocount on       
        -- Konstanty polynomu 
        declare @Ay float, 
                @By float, 
                @Cy float, 
                @Dy float, 
                @Ey float, 
                @Fy float, 
                @Gy float, 
                @Hy float, 
                @Iy float, 
                @Jy float, 
                @Ax float, 
                @Bx float, 
                @Cx float, 
                @Dx float, 
                @Ex float, 
                @Fx float, 
                @Gx float, 
                @Hx float, 
                @Ix float, 
                @Jx float, 
                @refY int, 
                @refX int, 
                @refFi int, 
                @refL int      
        select  @Ay =  0.001325132993000000000000000000, 
                @By = -0.000008916429099000000000000000, 
                @Cy = -0.000001156917384000000000000000, 
                @Dy = -0.000000000000022987502500000000, 
                @Ey =  0.000000000000208717652700000000, 
                @Fy = -0.000000000000821979474800000000, 
                @Gy =  0.000000000000000000021918748540, 
                @Hy =  0.000000000000000000005305545189, 
                @Iy =  0.000000000000000000176013404300, 
                @Jy =  0.000000000000000000006270628603, 
                @Ax = -0.000101944285700000000000000000, 
                @Bx =  0.000001794902692000000000000000, 
                @Cx = -0.000013833389390000000000000000, 
                @Dx = -0.000000000000329425730900000000, 
                @Ex =  0.000000000002506009659000000000, 
                @Fx =  0.000000000000329114379400000000, 
                @Gx =  0.000000000000000000045675600920, 
                @Hx = -0.000000000000000000484397923700, 
                @Ix = -0.000000000000000000118256160600, 
                @Jx =  0.000000000000000000164110777400, 
                @refY = 703000, 
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                @refX = 1058000, 
                @refFi = 50, 
                @refL = 15 
 
update Dum  
set DumLAT=CONVERT(decimal(9,6), 
(@refFi + @Ay + @By * (SouradniceX - @refX)  
+ @Cy * (SouradniceY - @refY)  
+ @Dy * POWER((SouradniceX - @refX),2)  
+ @Ey * (SouradniceY - @refY) * (SouradniceX - @refX)  
+ @Fy * POWER((SouradniceY - @refY),2)  
+ @Gy * POWER((SouradniceX - @refX),3)  
+ @Hy * POWER((SouradniceX - @refX),2) * (SouradniceY - @refY)  
+ @Iy * (SouradniceX - @refX) * POWER((SouradniceY - @refY),2)  
+ @Jy * POWER((SouradniceY - @refY),3))), 
DumLNG = CONVERT(decimal(9,6),(@refL  
+ @Ax + @Bx * (SouradniceX - @refX)  
+ @Cx * (SouradniceY - @refY)  
+ @Dx * POWER((SouradniceX - @refX),2)  
+ @Ex * (SouradniceX - @refX) * (SouradniceY - @refY)  
+ @Fx * POWER((SouradniceY - @refY),2)  
+ @Gx * POWER((SouradniceX - @refX),3)  
+ @Hx * POWER((SouradniceX - @refX),2) * (SouradniceY - @refY)  
+ @Ix * (SouradniceX - @refX) * POWER((SouradniceY - @refY),2)  
+ @Jx * POWER((SouradniceY - @refY),3))) 
 
 where  
SouradniceX is not null and  
SouradniceY is not null and  
DumLAT is null and  
DumLNG is null 
GO 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
if exists (select * from sysobjects where id = object_id('spImportCSV_Import1')  
   and sysstat & 0xf = 4) 
        drop procedure spImportCSV_Import1 
GO 
 
CREATE PROCEDURE spImportCSV_Import1 
@idImportniSoubor int, 
@Soubor sysname 
as set nocount on 
 
declare @cmd nvarchar(4000), 
        @KodADM int 
 
declare @psc table (PSC   varchar(5), 
     KodObce  varchar(20), 
     NazevObce varchar(255), 
     KodCasti varchar(20), 
     NazevMOMC varchar(255),  
     NazevCasti varchar(255),  
     Ulice  varchar(255)) 
 
update  ImportniSoubor  
set     vlvysledekZpracovani = 1, 
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        dtZpracovani = GETDATE(), 
        tdZahajeniZpracovani = GETDATE() 
where   idImportniSoubor = @idImportniSoubor 
 
if      exists( select  1 
                from    ImportniSoubor 
                where   NazevImportnihoSouboru = @Soubor 
                  and   idImportniSoubor <> @idImportniSoubor 
                ) 
begin 
        update  ImportniSoubor 
        set     vlVysledekZpracovani = 3 
        where   idImportniSoubor = @idImportniSoubor 
         
        select @cmd = 'DEL '  + @Soubor 
        execute xp_cmdshell @cmd, NO_OUTPUT 
         
        return 
end                 
 
truncate table ImportCSV 
 
SET     @Cmd = 'BULK INSERT ImportCSV FROM "'+@Soubor+'" WITH (ROWTERMINATOR = 
'''+CHAR(10)+''', FIELDTERMINATOR='';'', FIRSTROW=2, CODEPAGE=''1250'')' 
 
EXECUTE (@cmd) 
 
select @cmd = 'DEL '  + @Soubor 
execute xp_cmdshell @cmd, NO_OUTPUT 
 
insert HromadnyImportCSV 
select * 
from ImportCSV 
 
go 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
if exists (select * from sysobjects  
   where id = object_id('spImportCSV_StazeniNatazeni')  
   and sysstat & 0xf = 4) 
        drop procedure spImportCSV_StazeniNatazeni 
GO 
 
CREATE PROCEDURE spImportCSV_StazeniNatazeni 
as set nocount on 
 
 
execute spImportCSV_ResetDat 
execute asmStazeniDatRUIAN 
 
declare @Seznam table (Soubor sysname, d int, f int) 
 
declare @Soubor sysname, 
        @Soubor2Imp sysname, 
        @Adresar sysname, 
        @idImportniSoubor int 
         
select  @Adresar = dbo.fnVratParametr('RUIAN_ADR_Import')         
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insert  @Seznam 
execute xp_dirtree @Adresar,1,1 
 
insert  ImportniSoubor (NazevImportnihoSouboru, dtNacteni, vlVysledekZpracovani) 
select  --top 10000 
        @adresar + Soubor, getdate(), 0 
from    @Seznam 
where   f=1 
         
go 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id('spImportCSV_Zpracovani')  
   and sysstat & 0xf = 4) 
        drop procedure spImportCSV_Zpracovani 
GO 
 
CREATE PROCEDURE spImportCSV_Zpracovani 
as set nocount on 
 
 
declare @psc table (PSC   varchar(5), 
     KodObce  varchar(20), 
     NazevObce varchar(255), 
     KodCasti varchar(20), 
     NazevMOMC varchar(255),  
     NazevCasti varchar(255),  
     Ulice  varchar(255)) 
 
insert  @psc 
select  distinct 
        PSC, 
  KodObce, 
  NazevObce, 
  KodCasti, 
  NazevMOMC,  
  NazevCasti,  
  Ulice 
from    HromadnyImportCSV 
order by PSC 
 
insert  Obec(           KodObce, NazevObce) 
select  distinct        KodObce, NazevObce 
from    @psc 
 
insert  MestskaCast(NazevMestskeCasti,idObec) 
select  distinct NazevMOM,idobec     
from    @psc P 
join    Obec on obec.KodObce = P.KodObce 
--where   isnull(P.NazevMOMC, '') <> '' 
 
insert  CastObce (KodCastiObce, NazevCastiObce, idObec) 
select  distinct  KodCasti, NazevCastiidObec      
from    @psc P 
join    Obec on obec.KodObce = p.KodObce 
 
insert  CastObceMC (    idCastObce, idMestskaCast, idObec) 
select  distinct        IDCastObce, idMestskaCast, CastObce.idObec 
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from    @psc p 
join    Obec on obec.KodObce = p.KodObce 
join    CastObce on CastObce.KodCastiObce = p.KodCasti  
and obec.IDObec = CastObce.idObec 
join    MestskaCast on  
isnull(MestskaCast.NazevMestskeCasti,'') = p.NazevMOMC  
and MestskaCast.idObec = obec.IDObec 
 
insert  PSC (           PSC, idObec, idCastObce) 
select distinct         PSC, idObec, IDCastObce 
from    @psc P 
join    CastObce on CastObce.KodCastiObce = p.KodCasti 
where   isnull(p.PSC,'') <> '' 
 
insert  Ulice(          Ulice, idObec) 
select distinct         Ulice, castobce.idObec 
from    @psc P 
join    CastObce on CastObce.KodCastiObce = p.KodCasti 
--where   isnull(p.Ulice, '') <> '' 
 
insert  UliceCastiObce( idUlice, idCastObce, idMestskaCast, idObec) 
select  distinct        idUlice, idCastObce, idMestskaCast, Ulice.idObec 
from    @psc P 
join    Obec on Obec.KodObce = P.KodObce 
join    Ulice on isnull(Ulice.Ulice,'') = isnull(P.Ulice  
and Ulice.idObec = obec.IDObec 
join    CastObce on CastObce.KodCastiObce = P.KodCasti  
and obec.IDObec = CastObce.idObec 
join    MestskaCast on  
isnull(MestskaCast.NazevMestskeCasti,'') =p.NazevMOMC  
and MestskaCast.idObec = obec.IDObec 
 
 
truncate table dum 
 
 
insert  Dum ( KodADM,  
    idUlice,  
    idCastObce,  
    idMestskaCast,  
    idObec,  
    vlTypSO,  
    CisloDomovni,  
    CisloOrientacni,  
    ZnakCisla,  
    SouradniceY,  
    SouradniceX,  
    dtPlatiOd) 
 
select  distinct KodADM,  
     ulice.IDUlice,  
     castobce.IDCastObce,  
     idMestskaCast,  
     ulice.idObec,  
     case when Typ = 'č.p.' then 1  
      else 2  
     end,  
     Cdomovni,  
     Corinetacni,  
     ZnakC,  



 

 

74 

 

     CONVERT(decimal(19,5),Y),  
     CONVERT(decimal(19,5),X), LEFT(dtPlatnost,10) 
from    HromadnyImportCSV 
left join    Obec on  
Obec.KodObce = HromadnyImportCSV.KodObce    
left join    Ulice on   
Ulice.ulice = HromadnyImportCSV.Ulice 
and Ulice.idObec = obec.IDObec 
left join    CastObce on  
CastObce.KodCastiObce = HromadnyImportCSV.KodCasti  
and CastObce.idObec = Obec.IDObec 
join    UliceCastiObce UCO on  
UCO.idUlice = Ulice.IDUlice and  
UCO.idCastObce = CastObce.IDCastObce 
 
select  QDum.kodadm, QDum.NazevMestskeCasti, QDum.KodObce 
into    #del 
from    QDum 
join    HromadnyImportCSV on QDum.KodADM = HromadnyImportCSV.KodADM 
except 
select  kodadm,NazevMOMC, KodObce 
from    HromadnyImportCSV 
 
insert Dum4Del (idDum) 
select IDDum 
from Dum 
join Ulice on ulice.IDUlice = dum.idUlice 
join MestskaCast on MestskaCast.IDMestskaCast = dum.idMestskaCast 
join #del d on  
d.nazevmestskecasti= MestskaCast.NazevMestskeCasti  
and d.KodADM = dum.KodADM 
 
drop table #del 
 
 
delete Dum 
from Dum 
join dum4del on dum4del.iddum = dum.IDDum 
 
truncate table Dum4Del 
         
update  Obec 
set     idPSC = PSC.IDPSC 
from    Obec 
join    PSC on PSC.idObec = Obec.IDObec 
where   Obec.idPSC is null 
 
update  CastObce 
set     idPSC = PSC.IDPSC 
from    CastObce 
join    PSC on psc.idCastObce = CastObce.IDCastObce         
where   CastObce.idPSC is null 
         
update  Dum 
set     CisloOrPop = ltrim(isnull(str(CisloOrientacni),'')) +  
    ltrim(isnull(str(CisloDomovni),'')), 
        CisloPopOr = ltrim(isnull(str(CisloDomovni),'')) +  
    ltrim(isnull(str(CisloOrientacni),'')), 
        CisloOrPopZnak = ltrim(isnull(str(CisloOrientacni),'')) +  
        isnull(ZnakCisla,'') +  
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        ltrim(isnull(str(CisloDomovni),'')), 
        CisloPopOrZnak = ltrim(isnull(str(CisloDomovni),'')) +  
        ltrim(isnull(str(CisloOrientacni),'')) +  
        isnull(ZnakCisla,'') 
         
         
execute spDum_VypocetGPS 
 
go 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Příloha 3 - Vytvoření assembly pro RUIAN 

if exists (select * from sysobjects where id = object_id('asmStazeniDatRUIAN') 
and xtype='PC') 
        drop procedure asmStazeniDatRUIAN 
GO 
 
if exists (select * from sys.assemblies where name = 'RUIAN') 
        drop assembly RUIAN 
GO 
 
CREATE ASSEMBLY RUIAN 
FROM 'C:\Assembly4SQL\RUIAN\RUIAN.dll' 
WITH PERMISSION_SET = UNSAFE 
GO 
 
CREATE PROCEDURE asmStazeniDatRUIAN 
AS EXTERNAL NAME RUIAN.[RUIAN.Procedury].Zpracovat 
GO 
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Příloha 4: Vytvoření knihovny pro stahování dat z rejstříku ISIR 

Imports System.Data.SqlClient 
Imports Microsoft.SqlServer.Server 
Imports System.Net 
Imports System.Xml 
Imports System.IO 
Imports System.Text 
Imports System.Globalization 
Imports System.Runtime.InteropServices 
 
 
Public Class Procedury 
    ''' <summary> 
    ''' Stažení záznamů z webové služby ISIRu 
    ''' </summary> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Public Shared Sub Stazeni() 
        Dim PokracovatRekurzivne As Boolean = False 
 
        ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = 
        New System.Net.Security.RemoteCertificateValidationCallback( 
                                AddressOf AcceptAllCertifications) 
        Dim SQLConn As New SqlConnection("context connection=true") 
 
        Try 
            Vypis("Zahajuji stahování dat z ISIRu") 
 
            'Zjistit ID posledního staženého záznamu 
            SQLConn.Open() 
            Dim SQLCmd As New SqlCommand("clrZaznamISIRu_PosledniID", SQLConn) 
            SQLCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
            Dim posledniID As Integer = SQLCmd.ExecuteScalar() 
            SQLConn.Close() 
 
            Vypis("Poslední ID záznamu: " & posledniID) 
 
            Dim WS As New cz.justice.isir.IsirPub001 
            WS.Url = HodnotaParametru("ISIR_URL") 
            WS.Timeout = Convert.ToInt32(HodnotaParametru("ISIR_TIMEOUT")) 
 
            Dim UlozisteXML As String = HodnotaParametru("ISIR_ULOZISTEXML") 
 
            'Dotaz na WS, parametrem je ID 
            Dim request As New cz.justice.isir.getIsirPub0012 
            request.long_1 = posledniID 
 
            'Odpovědí je pole objektů s daty 
            Dim response As cz.justice.isir.IsirPub001Data() 
            response = WS.getIsirPub0012(request) 
            Vypis("- Nalezeno " & response.Length & " záznamů") 
 
            If response IsNot Nothing Then 
                'Příkaz pro INSERT 
                Dim insertCommand As String = "INSERT INTO ZaznamISIRu (" 

                                                                        
idRizeniISIRu,IsirID,IsirDT,DokumentHTTP,idTypUdalostiISIRu,Oddil,                                                                                                                              
PoradiVOddilu,idSubj_Soud,dtUdalostZrusena,dtPravniMoc,                                                                    
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vlVedlejsiUdalost,idStavRizeniISIRu, dtVecZrusena, 
idRoleVRizeniISIRu,                                                                                                                                         
DruhSpravce,DruhOsoby,Nazevosoby,Jmeno,titulPred,titulZa,Ic,DIc,RC,  

dtNarozeni,DruhAdresy,Mesto,Ulice,cislopopisne,PSc,Telefon, 
Textadresy,senatICm,dtZruseniOsobyVeVeci,idRoleVRizeniISIRu)  
 
VALUES (@idRizeniISIRu,@IsirID,@IsirDT,@DokumentHTTP, 
@idTypUdalostiISIRu,@Oddil,@PoradiVOddilu,@idSubj_Soud, 
@dtUdalostZrusena,@dtPravniMoc,@vlVedlejsiUdalost, 
@idStavRizeniISIRu,@dtVecZrusena,@idRoleVRizeniISIRu, 
@DruhSpravce,@DruhOsoby,@Nazevosoby,@Jmeno,@titulPred, 
@titulZa,@Ic,@DIc,@RC,@dtNarozeni,@DruhAdresy,@Mesto, 
@Ulice,@cislopopisne,@PSc,@Telefon,@Textadresy,"@senatICm,                                                             
@dtZruseniOsobyVeVeci)" 
 
'Projít záznamy a zpracovat 
Dim pocitadlo As Integer = 0 
For Each zaznam As cz.justice.isir.IsirPub001Data In response 
'Zpracovat XML poznámku 
Dim poznamka As Dictionary(Of String, Object) =ZpracovatPoznamku(zaznam.poznamka) 
 
'Uložit poznámku do XML souboru 
Dim PoznXML As String = CType(zaznam.poznamka, String) 
If UlozisteXML.Length > 1 Then 
'Uložit na disk 
Dim AdresarXML As String = UlozisteXML & CType(zaznam.cas.Value, 
Date).ToString("yyyy") & "\" & CType(zaznam.cas.Value, Date).ToString("MM") & "\" 
& CType(zaznam.cas.Value, Date).ToString("dd") & "\" 
If (Not System.IO.Directory.Exists(AdresarXML)) Then  

System.IO.Directory.CreateDirectory(AdresarXML) 
Dim NazevSouboru As String = AdresarXML & zaznam.id.ToString & ".xml" 
UlozitXML(CType(zaznam.poznamka, String), NazevSouboru) 

End If 
 
'Zjistit idRizeni 
 
Dim adapter As New SqlDataAdapter 
adapter = New SqlDataAdapter("clrRizeniISIRu_VratID", SQLConn) 
adapter.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
                    
adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@SpisovaZnacka", 
zaznam.spisZnacka) 
adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@Puvodce", 
poznamka("idOsobyPuvodce")) 
adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@TypUdalosti", zaznam.typ)                    
adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@NazevUdalosti", zaznam.typText) 

If poznamka("DruhRoleVRizeni") IsNot DBNull.Value Then                       
adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@DruhRoleVRizeni", 
RemoveDiacritics(poznamka("DruhRoleVRizeni"))) 

Else                        
adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@DruhRoleVRizeni", 
poznamka("DruhRoleVRizeni")) 
End If 
                    
adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@DruhStavRizeni", 
poznamka("DruhStavRizeni")) 
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Dim ds As DataSet = New DataSet 
SQLConn.Open() 
adapter.Fill(ds) 
Dim Data As New DataView(ds.Tables.Item(ds.Tables.Count - 1)) 
Dim Udaje As DataRowView = Data(0)                     
SQLConn.Close() 
 
Dim idRizeni As Object = Udaje("idRizeni") 
Dim idSoud As Object = Udaje("idSoud") 
Dim idTypUdalostiISIRu As Object =Udaje("idTypUdalostiISIRu") 
Dim idRoleVRizeniISIRu As Object = Udaje("idRoleVRizeniISIRu") 
Dim idStavRizeniISIRu As Object = Udaje("idStavRizeniISIRu") 
 
'Uložit záznam 
SQLCmd = New SqlCommand(insertCommand, SQLConn) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@idRizeniISIRu", idRizeni) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@IsirID", zaznam.id) 
SQLCmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@IsirDT", SqlDbType.DateTime)) 
SQLCmd.Parameters("@IsirDT").Value = ParseDbDatetime(zaznam.cas) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@DokumentHTTP", zaznam.idDokument) 
'SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Typ", zaznam.typ) 
'SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Typtext", zaznam.typText) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@idTypUdalostiISIRu", idTypUdalostiISIRu) 
'SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@SpisZnacka", zaznam.spisZnacka) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Oddil", zaznam.oddil) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@PoradiVOddilu", zaznam.poradiVOddilu) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@idSubj_Soud", idSoud) 
SQLCmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@dtUdalostZrusena", SqlDbType.DateTime)) 
SQLCmd.Parameters("@dtUdalostZrusena").Value = 
ParseDbDatetime(poznamka("dtUdalostZrusena")) 
SQLCmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@dtPravniMoc", SqlDbType.DateTime)) 
SQLCmd.Parameters("@dtPravniMoc").Value = 
ParseDbDatetime(poznamka("dtPravniMoc")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@vlVedlejsiUdalost", 
poznamka("vlVedlejsiUdalost")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@idStavRizeniISIRu", idStavRizeniISIRu) 
'SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@DruhStavRizeni", poznamka("DruhStavRizeni")) 
SQLCmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@dtVecZrusena", SqlDbType.DateTime)) 
SQLCmd.Parameters("@dtVecZrusena").Value = 
ParseDbDatetime(poznamka("dtVecZrusena")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@idRoleVRizeniISIRu", idRoleVRizeniISIRu) 
'SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@DruhRoleVRizeni", poznamka("DruhRoleVRizeni")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@DruhSpravce", poznamka("DruhSpravce")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@DruhOsoby", poznamka("DruhOsoby")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Nazevosoby", poznamka("Nazevosoby")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Jmeno", poznamka("Jmeno")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@titulPred", poznamka("titulPred")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@titulZa", poznamka("titulZa")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Ic", poznamka("Ic")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@DIc", poznamka("DIc")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@RC", poznamka("RC")) 
SQLCmd.Parameters.Add(New SqlParameter("@dtNarozeni", SqlDbType.DateTime)) 
SQLCmd.Parameters("@dtNarozeni").Value = ParseDbDatetime(poznamka("dtNarozeni")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@DruhAdresy", poznamka("DruhAdresy")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Mesto", poznamka("Mesto")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Ulice", poznamka("Ulice")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@cislopopisne", poznamka("Cislopopisne")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@PSc", poznamka("PSc")) 
                    SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Telefon", 
poznamka("Telefon")) 
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SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Textadresy", poznamka("Textadresy")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@senatICm", poznamka("senatICm")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@dtZruseniOsobyVeVeci", 
ParseDbDatetime(poznamka("dtZruseniOsobyVeVeci"))) 
 
SQLConn.Open() 
SQLCmd.ExecuteNonQuery() 
SQLConn.Close() 
 
'Pokud se jedná o správce, doplnit správce 
If poznamka("DruhRoleVRizeni") IsNot DBNull.Value AndAlso 
poznamka("DruhRoleVRizeni") = "SPRÁVCE" Then 

SQLConn.Open() 
SQLCmd = New SqlCommand("clrRizeniISIRu_DoplneniSpravce", SQLConn) 
SQLCmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@SpisovaZnacka", zaznam.spisZnacka) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Prijmeni", poznamka("Nazevosoby")) 
SQLCmd.Parameters.AddWithValue("@Jmeno", poznamka("Jmeno")) 
SQLCmd.ExecuteNonQuery() 
SQLConn.Close() 

End If 
 
Vypis("Uložen záznam s IsirID " & zaznam.id) 
pocitadlo += 1 
Next 
 
Vypis("- uloženo " & pocitadlo & " záznamů") 
If pocitadlo > 500 Then PokracovatRekurzivne = True 
Else 
Vypis("- žádná data k dispozici") 
End If 
 
Catch ex As Exception 
Chyba(ex.Message) 
Finally 
SQLConn.Close() 
End Try 
 
'Pokračovat ve stahování? 
If PokracovatRekurzivne And (HodnotaParametru("ISIR_CYKLUS") IsNot DBNull.Value 
AndAlso Convert.ToInt16(HodnotaParametru("ISIR_CYKLUS")) = 1) Then 
   Stazeni() 
End If 
End Sub 
 
Private Shared Function ParseDbDatetime(dtIn As Object) As Object 
        If dtIn Is Nothing Or dtIn Is DBNull.Value Then 
            Return DBNull.Value 
        Else 
            Dim dtMin As Date = New Date(1900, 1, 1) 
            Dim dt As DateTime 
            DateTime.TryParse(dtIn, dt) 
            If dt < dtMin Then 
                Return DBNull.Value 
            Else 
                Return dtIn 
            End If 
        End If 
    End Function 
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    ''' <summary> 
    ''' Zpracování XML poznámky z ISIRu 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="poz">XML s poznámkou</param> 
    ''' <returns>Slovník s údaji</returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Function ZpracovatPoznamku(poz As String) As Dictionary(Of 
String, Object) 
        'Příprava slovníku 
        Dim data As New Dictionary(Of String, Object) 
        data.Add("idOsobyPuvodce", DBNull.Value) 
        data.Add("dtUdalostZrusena", DBNull.Value) 
        data.Add("dtPravniMoc", DBNull.Value) 
        data.Add("vlVedlejsiUdalost", DBNull.Value) 
        data.Add("DruhStavRizeni", DBNull.Value) 
        data.Add("dtVecZrusena", DBNull.Value) 
        data.Add("DruhRoleVRizeni", DBNull.Value) 
        data.Add("DruhSpravce", DBNull.Value) 
        data.Add("DruhOsoby", DBNull.Value) 
        data.Add("Jmeno", DBNull.Value) 
        data.Add("Ic", DBNull.Value) 
        data.Add("DIc", DBNull.Value) 
        data.Add("RC", DBNull.Value) 
        data.Add("dtNarozeni", DBNull.Value) 
        data.Add("Nazevosoby", DBNull.Value) 
        data.Add("titulPred", DBNull.Value) 
        data.Add("titulZa", DBNull.Value) 
        data.Add("DruhAdresy", DBNull.Value) 
        data.Add("Mesto", DBNull.Value) 
        data.Add("Ulice", DBNull.Value) 
        data.Add("Cislopopisne", DBNull.Value) 
        data.Add("PSc", DBNull.Value) 
        data.Add("Telefon", DBNull.Value) 
        data.Add("Textadresy", DBNull.Value) 
        data.Add("senatICm", DBNull.Value) 
        data.Add("dtZruseniOsobyVeVeci", DBNull.Value) 
 
        'Zpracování XML 
        Dim pozDoc As New Xml.XmlDocument 
        pozDoc.LoadXml(poz) 
 
        'najdeme subnode s localname "udalost" 
        Dim snUdalost As Xml.XmlNode = Nothing 
        For Each subN As Xml.XmlNode In pozDoc.ChildNodes 
            If String.Compare(subN.LocalName, "udalost", True) = 0 Then 
                snUdalost = subN 
                Exit For 
            End If 
        Next 
        If snUdalost IsNot Nothing AndAlso snUdalost.ChildNodes.Count > 0 Then 
            Dim pNode As XmlNode 
            '@idOsobyPuvodce 
            pNode = snUdalost.SelectSingleNode("idOsobyPuvodce") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("idOsobyPuvodce") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@senatICm 
            pNode = snUdalost.SelectSingleNode("senatICm") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("senatICm") = pNode.InnerText 
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            End If 
            '@dtUdalostZrusena 
            pNode = snUdalost.SelectSingleNode("datumUdalostZrusena") 
            data("dtUdalostZrusena") = ReadDateTime(pNode) 
            '@dtPravniMoc   
            pNode = snUdalost.SelectSingleNode("datumPravniMoci") 
            data("dtPravniMoc") = ReadDateTime(pNode) 
            '@vlVedlejsiUdalost  priznakAnVedlejsiUdalost 
            pNode = snUdalost.SelectSingleNode("priznakAnVedlejsiUdalost") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                Try 
                    data("vlVedlejsiUdalost") = UCase(Trim(pNode.InnerText)) = 
"T" 'CBool(pNode.InnerText) 'XmlConvert.ToBoolean(pNode.InnerText) 
                Catch : End Try 
            End If 
        End If 
 
        'najdeme subnode s localname "vec" 
        Dim snVec As Xml.XmlNode = Nothing 
        For Each subN As Xml.XmlNode In snUdalost.ChildNodes 
            If String.Compare(subN.LocalName, "vec", True) = 0 Then 
                snVec = subN 
                Exit For 
            End If 
        Next 
        If snVec IsNot Nothing AndAlso snVec.ChildNodes.Count > 0 Then 
            Dim pNode As XmlNode 
            '@DruhStavRizeni 
            pNode = snVec.SelectSingleNode("druhStavRizeni") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("DruhStavRizeni") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@dtVecZrusena 
            pNode = snVec.SelectSingleNode("datumVecZrusena") 
            data("dtVecZrusena") = ReadDateTime(pNode) 
        End If 
 
        'najdeme subnode s localname "osoba" 
        Dim snOsoba As Xml.XmlNode = Nothing 
        For Each subN As Xml.XmlNode In snUdalost.ChildNodes 
            If String.Compare(subN.LocalName, "osoba", True) = 0 Then 
                snOsoba = subN 
                Exit For 
            End If 
        Next 
        If snOsoba IsNot Nothing AndAlso snOsoba.ChildNodes.Count > 0 Then 
            Dim pNode As XmlNode 
            '@DruhRoleVRizeni 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("druhRoleVRizeni") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("DruhRoleVRizeni") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@DruhSpravce 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("druhSpravce") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("DruhSpravce") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@DruhOsoby 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("druhOsoby") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
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                data("DruhOsoby") = pNode.InnerText 
            End If 
            ' 
            '@Jmeno 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("jmeno") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("Jmeno") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@Ic 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("ic") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("Ic") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@DIc 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("dic") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("DIc") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@RC 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("rc") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("RC") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@dtNarozeni 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("datumNarozeni") 
            data("dtNarozeni") = ReadDateTime(pNode) 
            '@Nazevosoby 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("nazevOsoby") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("Nazevosoby") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@titulPred 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("titulPred") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("titulPred") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@titulZa 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("titulZa") 
            If pNode IsNot Nothing Then 
                data("titulZa") = pNode.InnerText 
            End If 
            '@dtZruseniOsobyVeVeci 
            pNode = snOsoba.SelectSingleNode("datumOsobaVeVeciZrusena") 
            data("dtZruseniOsobyVeVeci") = ReadDateTime(pNode) 
 
            'najdeme subnodeosobys localname "adresa" 
            Dim snAdresa As Xml.XmlNode = Nothing 
            For Each subN As Xml.XmlNode In snOsoba.ChildNodes 
                If String.Compare(subN.LocalName, "adresa", True) = 0 Then 
                    snAdresa = subN 
                    Exit For 
                End If 
            Next 
            If snAdresa IsNot Nothing AndAlso snAdresa.ChildNodes.Count > 0 Then 
                '@DruhAdresy 
                pNode = snAdresa.SelectSingleNode("druhAdresy") 
                If pNode IsNot Nothing Then 
                    data("DruhAdresy") = pNode.InnerText 
                End If 
                '@Mesto 
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                pNode = snAdresa.SelectSingleNode("mesto") 
                If pNode IsNot Nothing Then 
                    data("Mesto") = pNode.InnerText 
                End If 
                '@Ulice 
                pNode = snAdresa.SelectSingleNode("ulice") 
                If pNode IsNot Nothing Then 
                    data("Ulice") = pNode.InnerText 
                End If 
                '@cislopopisne 
                pNode = snAdresa.SelectSingleNode("cisloPopisne") 
                If pNode IsNot Nothing Then 
                    data("Cislopopisne") = pNode.InnerText 
                End If 
                '@PSc 
                pNode = snAdresa.SelectSingleNode("psc") 
                If pNode IsNot Nothing Then 
                    data("PSc") = pNode.InnerText 
                End If 
                '@Telefon 
                pNode = snAdresa.SelectSingleNode("telefon") 
                If pNode IsNot Nothing Then 
                    data("Telefon") = pNode.InnerText 
                End If 
                '@Textadresy 
                pNode = snAdresa.SelectSingleNode("textAdresy") 
                If pNode IsNot Nothing Then 
                    data("Textadresy") = pNode.InnerText 
                End If 
            End If 
        End If 
 
        Return data 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Přečtení DateTime z XML nodu a vrácení jako objekt DateTime nebo DBNull v 
případě že neexistuje 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="pNode">XML nod</param> 
    ''' <returns>Objekt DateTime nebo DBNull</returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Function ReadDateTime(ByVal pNode As XmlNode) As Object 
        If IsNothing(pNode) Then 
            Return DBNull.Value 
        Else 
            Try 
                Return XmlConvert.ToDateTime(pNode.InnerText, 
XmlDateTimeSerializationMode.Utc) 
            Catch ex As Exception 
                Return DBNull.Value 
            End Try 
        End If 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Uložení XML řetězce do souboru 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="strXML">XML řetězec</param> 
    ''' <param name="Soubor">Cesta k souboru</param> 
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    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Sub UlozitXML(strXML As String, Soubor As String) 
        Dim doc As XmlDocument = New XmlDocument() 
        doc.LoadXml(strXML) 
        doc.Save(Soubor) 
    End Sub 
 
 
    ''' <summary> 
    ''' Stažení souboru z URL do adresáře 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="urlOdkud">URL k souboru</param> 
    ''' <param name="cestaKam">Adresář pro uložení</param> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Sub StahnoutSoubor(urlOdkud As String, cestaKam As String) 
        Vypis("Stahuji soubor z " & urlOdkud) 
        Dim myStringWebResource As String = Nothing 
        Dim myWebClient As New WebClient() 
        myWebClient.DownloadFile(urlOdkud, cestaKam) 
        Vypis("Soubor stažen do " & cestaKam) 
    End Sub 
 
    ''' <summary> 
    ''' Doplnit na konec cesty lomítko, pokud chybí 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="Adresar">Adresář</param> 
    ''' <returns>Adresář</returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Function CestaSLomitkem(Adresar As String) As String 
        If Not Adresar.Substring(Adresar.Length - 1) = "\" Then Adresar += "\" 
        Return Adresar 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Odstranění diakritiky 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="s"></param> 
    ''' <returns></returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Public Shared Function RemoveDiacritics(s As String) As String 
        s = s.Normalize(NormalizationForm.FormD) 
        Dim sb As New StringBuilder() 
        For i As Integer = 0 To s.Length - 1 
            If CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(s(i)) <> 
UnicodeCategory.NonSpacingMark Then 
                sb.Append(s(i)) 
            End If 
        Next 
        Return sb.ToString() 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Pomocná funkce umožňující přijmout všechny certifikáty při komunikaci (i 
neověřené) 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="sender"></param> 
    ''' <param name="certification"></param> 
    ''' <param name="chain"></param> 
    ''' <param name="sslPolicyErrors"></param> 
    ''' <returns></returns> 



 

 

85 

 

    ''' <remarks></remarks> 
    Public Shared Function AcceptAllCertifications(ByVal sender As Object, ByVal 
certification As System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate, 
ByVal chain As System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Chain, ByVal 
sslPolicyErrors As System.Net.Security.SslPolicyErrors) As Boolean 
        Return True 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Načtení parametru z databáze 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="parametr">Kód parametru</param> 
    ''' <returns>Hodnota parametru</returns> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Public Shared Function HodnotaParametru(parametr As String) As String 
        Vypis("- načtení parametru " & parametr) 
        Dim SQLConn As New SqlConnection("context connection=true") 
        SQLConn.Open() 
        Dim SQLCmd As New SqlCommand("SELECT dbo.fnVratParametr('" & parametr & 
"')", SQLConn) 
        Dim hodnota As String = SQLCmd.ExecuteScalar() 
        SQLConn.Close() 
        Return hodnota 
    End Function 
 
    ''' <summary> 
    ''' Výpis 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="Text">Text výpisu</param> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Sub Vypis(ByVal Text As String) 
        SqlContext.Pipe.Send(Text) 
    End Sub 
 
    ''' <summary> 
    ''' Chyba - výpis a uložení 
    ''' </summary> 
    ''' <param name="Text">Text výpisu</param> 
    ''' <remarks></remarks> 
    Private Shared Sub Chyba(ByVal Text As String) 
        SqlContext.Pipe.Send("CHYBA: " & Text) 
    End Sub 
End Class 
 

 

 

Příloha 5: Vytvoření SQL procedur pro obsluhu rejstříku ISIR 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
/* tato procedura se volá vždy před uložením záznamu do isiru,  
 aby se mohlo uložit IDSoud a IDRizeni */ 
 
if exists (select * from sysobjects  
where id = object_id('dbo.clrRizeniISIRu_VratID') and sysstat & 0xf = 4) 
   drop procedure dbo.clrRizeniISIRu_VratID  
GO 
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CREATE Procedure clrRizeniISIRu_VratID 
@SpisovaZnacka varchar(50), 
@Puvodce varchar(20), 
@TypUdalosti varchar(50), 
@NazevUdalosti varchar(255), 
@DruhRoleVRizeni varchar(50), 
@DruhStavRizeni varchar(50) 
as set nocount on 
 
declare @idSoud bigint, 
        @idRizeni bigint, 
        @idTypSubj bigint, 
        @idTypUdalostiISIRu bigint, 
        @idRoleVRIzeniISIRu bigint, 
        @idStavRizeniISIRu bigint 
 
select  @idTypSubj = IDTypSubj 
from    TypSubj(nolock) 
where   KodTypuSubjektu = 'KS4INS' 
 
select  @idSoud = idSubj 
from    Subj(nolock) 
where   KodSubj = @Puvodce 
 
if      ISNULL(@idSoud, 0) = 0 
begin 
        insert  Subj (KodSubj,  idTypSubj) 
        select        @Puvodce, @idTypSubj 
         
        set     @idSoud = SCOPE_IDENTITY() 
end 
 
select  @idRizeni = IDRizeniISIRu 
from    RizeniISIRu(nolock) 
where   SpisovaZnacka = @SpisovaZnacka 
 
if      ISNULL(@idRizeni, 0) = 0 and @SpisovaZnacka not like '%-1/-1%' 
begin 
         
   insert  RizeniISIRu(SpisovaZnacka, idSubj_Soud, RokRizeni, CisloRizeni) 
   select @SpisovaZnacka, @idSoud, RIGHT(@SpisovaZnacka, 4),  
   replace(REPLACE(@SpisovaZnacka, RIGHT(@spisovaZnacka,5), ''), 'INS ','') 
         
        set     @idRizeni = SCOPE_IDENTITY() 
end 
 
if @SpisovaZnacka like '%-1/-1%' set @idRizeni = NULL 
 
select  @idTypUdalostiISIRu = idTypUdalostiISIRu 
from    TypUdalostiISIRu(nolock) 
where   isnull(CisloUdalosti,'') = isnull(@TypUdalosti,'') 
 
if ISNULL(@idTypUdalostiISIRu, 0) = 0 
begin 
        insert  TypUdalostiISIRu (CisloUdalosti, NazevUdalosti) 
        select @TypUdalosti, @NazevUdalosti 
         
        set @idTypUdalostiISIRu = SCOPE_IDENTITY() 
end 
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select  @idRoleVRIzeniISIRu = idRoleVRizeniISIRu 
from    RoleVRizeniISIRu(nolock) 
where   isnull(RoleRizeni,'') = isnull(@DruhRoleVRizeni,'') 
 
if ISNULL(@idRoleVRIzeniISIRu, 0) = 0 
begin 
        insert RoleVRizeniISIRu (RoleRizeni) 
        select @DruhRoleVRizeni 
         
        set @idRoleVRIzeniISIRu = SCOPE_IDENTITY() 
end 
 
select  @idStavRizeniISIRu = IDStavRizeniISIRu 
from    StavRizeniISIRu(nolock) 
where   isnull(StavRizeniISIRu,'') = isnull(@DruhStavRizeni,'') 
 
if      ISNULL(@idStavRizeniISIRu, 0) = 0 
begin 
        insert  StavRizeniISIRu (StavRizeniISIRu) 
        select @DruhStavRizeni 
         
        set @idStavRizeniISIRu = SCOPE_IDENTITY() 
end         
 
if @SpisovaZnacka like '%-1/-1%' set @idRizeni = NULL 
 
select  @idSoud as idSoud, 
        @idRizeni as idRizeni, 
        @idRoleVRIzeniISIRu as idRoleVRizeniISIRu, 
        @idStavRizeniISIRu as idStavRizeniISIRu, 
        @idTypUdalostiISIRu as idTypUdalostiISIRu 
 
go 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
/* tato procedura se volá, pouze pokud je DruhRoleVRizeni = 'SPRÁVCE'  */ 
 
if exists (select * from sysobjects  
where id = object_id('dbo.clrRizeniISIRu_DoplneniSpravce') and sysstat & 0xf = 4) 
   drop procedure dbo.clrRizeniISIRu_DoplneniSpravce  
GO 
 
CREATE Procedure clrRizeniISIRu_DoplneniSpravce 
@SpisovaZnacka varchar(50), 
@Prijmeni varchar(100), 
@Jmeno    varchar(100) 
 
as set nocount on 
 
declare @idSpravce bigint, 
        @idTypSubj bigint 
         
select  @idTypSubj = idTypSubj 
from    TypSubj(nolock) 
where   KodTypuSubjektu = 'INS.SPRAVCE'         
 
select  @idSpravce = idSubj 
from    Subj(nolock) 
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where   KodSubj = isnull(@Prijmeni, '') + ' ' + isnull(@Jmeno, '') 
 
if      ISNULL(@idSpravce, 0) = 0 
begin 
        insert  Subj (KodSubj, NazevSubj, idTypSubj)  
        select  isnull(@Prijmeni, '') + ' ' + isnull(@Jmeno, ''),  
                isnull(@Prijmeni, '') + ' ' + isnull(@Jmeno, ''), 
                @idTypSubj 
         
        set     @idSpravce = SCOPE_IDENTITY() 
end 
 
-- update správce do řízení 
update  RizeniISIRu 
set     idSubj_Spravce = @idSpravce 
where   SpisovaZnacka = @SpisovaZnacka 
 
GO 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
/* tato procedura doplní insolventní osoby  */ 
 
if exists (select * from sysobjects where id = 
object_id('dbo.clrRizeniISIRu_DoplneniInsolventnichOsob') and sysstat & 0xf = 4) 
   drop procedure dbo.clrRizeniISIRu_DoplneniInsolventnichOsob  
GO 
 
CREATE Procedure clrRizeniISIRu_DoplneniInsolventnichOsob 
 
as set nocount on 
 
insert InsolventniOsoba (InsOsobaRC) 
select distinct REPLACE(rc, '/','') 
from ZaznamISIRu(nolock) 
join RoleVRizeniISIRu(nolock) on  
RoleVRizeniISIRu.IDRoleVRizeniISIRu = ZaznamISIRu.idRoleVRizeniISIRu 
where RoleRizeni = 'DLUZNIK' 
  and REPLACE(rc, '/','') is not null 
except 
select  InsOsobaRC 
from    InsolventniOsoba(nolock) 
 
update insolventniosoba 
set InsJmeno = ZaznamISIRu.Jmeno, 
    InsPrijmeni = Nazevosoby     
from insolventniosoba 
join ZaznamISIRu(nolock) on REPLACE(RC, '/','') = insolventniosoba.InsOsobaRC 
where InsolventniOsoba.InsPrijmeni is null 
  and ISNULL(ZaznamISIRu.Jmeno,'')<>''  
  and ISNULL(Nazevosoby,'')<>'' 
 
update insolventniosoba 
set dtInsNarozeni = Zaznamisiru.dtnarozeni 
from insolventniosoba 
join ZaznamISIRu(nolock) on REPLACE(rc, '/','') = insolventniosoba.InsOsobaRC 
where InsolventniOsoba.dtInsNarozeni is null 
  and ZaznamISIRu.dtNarozeni is not null 
 
update RizeniISIRu 
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set idInsolventniosoba = ios.idinsolventniosoba 
from RizeniISIRu 
join ZaznamISIRu(nolock) on ZaznamISIRu.idRizeniISIRu = RizeniISIRu.IDRizeniISIRu 
join insolventniosoba(nolock) ios on ios.InsOsobaRC = 
replace(ZaznamISIRu.RC,'/','') 
where RizeniISIRu.idInsolventniOsoba is null 
 
GO 

 


