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1. Důvod vzniku 

Vzniku aplikace “Jednotná správa číselníků“, dále jen JSC, předchází správa číselníků v systému MDS. 

Avšak neustále narůstající počet registrů, systémů a organizací, zapojených do projektu NZIS , postupné 

zastarávání systému MDS, a nevyhovující způsob přístupu a správy číselníků byl podnětem pro 

požadavek na nový systém správy číselníků, který by reflektoval požadavky uživatelů, jeho vlastnosti a 

funkce byly přidávány in-house a bez zbytečného prodlení. Zastřešoval by nejen číselníky a potřeby ÚZIS, 

ale i ostatních organizací zapojených do projektu NZIS, jak i subdodavatelů dodávajících systémy a 

registry pro projekt NZIS. Již před samotným vznikem aplikace byl kladen velký důraz na zachování 

maximální možné dynamiky struktury dat číselníků a zdrojů. Navzdory nesporným výhodám a přínosům 

tohoto přístupu jsou tu i limity a nevýhody, které s sebou dynamický přístup přináší. 

2. Pojmy a popis součástí aplikace JSC 

2.1 Verze číselníků 

2.1.1 Rozpracovaná 
Jedná se o vývojovou verzi číselníku, na které se provádějí změny a úpravy hodnot 

2.1.2 Připravená 
Verze, ve které už byla ukončena editace, a další editace již není umožněna, ale samotná verze přijde v 

platnost až při nejbližším nasazení nových verzí číselníku. Typicky čtvrtletně 

2.1.3 Aktuální 
Právě platná verze číselníku, propagovaná v JTP, nebo konzumovaná spotřebiteli. 

Všechny importované číselníky, nebo číselníky pouze pro náhled neexistují v jiné verzi než aktuální a 

neeviduje, neaudituje se jejich změna, změny. 

2.1.4 Ukončená 
Verze, jejíž platnost byla ukončena, a byla nahrazena aktuální verzí číselníku.  

Nebo zrušena bez náhrady, pokud číselník již nadále není využíván. 

 

2.2 Databázová struktura číselníků 

2.2.1 Nezbytné sloupce číselníku 
Abychom mohli obecně mluvit o číselníku, musí mít sloupec s klíčem, a sloupec s hodnotou odpovídající 

klíči. Každý pár klíč-hodnota musí být odvolatelný, tedy časově omezen. U každého páru klíč hodnota se 

dále eviduje, kdo a kdy záznam vytvořil, a kdo a kdy záznam upravil. Každý záznam pak musí být vybaven 

jedinečným identifikátorem ID. Z toho vychází základní struktura dat každého jednoho číselníku. 

Nezbytné sloupce jsou: 

ID  - Jedinečný identifikátor záznamu v tabulce 

Kod - Klíč číselníkového páru  

Nazev - Hodnota číselníkového páru 

PlatnostOd  - Datum kterým záznam vstoupil v platnost  

PlatnostDo   - Datum kterým končí platnost záznamu 
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VytvorilKdo - Identifikátor uživatele či procesu, který vytvořil záznam  

VytvorilKdy - Datum a čas vzniku záznamu 

ZmenilKdo - Identifikátor uživatele či procesu, který záznam upravil poslední 

ZmenilKdy - Datum a čas poslední úpravy záznamu 

2.2.2 Doplňkové sloupce číselníku 
Jsou systémové sloupce, které se vyskytují nejčastěji v tabulkách obsahující číselníky upravované (viz 

druhy číselníků) v aplikaci JSC.  Aplikace JSC pak pro svůj provoz potřebuje další tři sloupce určující 

rozsah verzí, ve kterých se záznam vyskytoval, a Id předchozího záznamu pro udržení konzistence změn 

hodnot. 

VerzeOd - První výskyt záznamu v číselníku  

VerzeDo - Poslední výskyt záznamu v číselníku 

IdPredchozi - Id záznamu který předcházel tomuto záznamu, pokud byl záznam modifikován. 

2.2.3 Rozšiřující sloupce číselníku 
Všechny číselníky mohou mít další, doplňkové sloupce, umožňující lepší práci s daty. A poskytovat 

rozšířený slovník Klíč-Hodnota-Hodnota, nebo Klíč-Hodnota-Upřesnění. 

Příkladem mohou být kombinace sloupců Kod-Nazev-ZkracenyNazev, nebo Kod-Nazev-Popis.  

Kromě sloupců rozšiřujících možnosti a vlastnosti jednotlivých číselníkových párů a hodnot, máme ještě 

sloupce omezující, rozlišující číselníkové páry co do počtu, či skupiny. Typickým příkladem takového 

sloupce jsou sloupce SkupinaPlatnosti[nn].  

Číselníkové páry jsou pak tříděny nejen podle verze platnosti záznamu, data platnosti záznamu, ale i 

přidružené skupiny platnosti záznamu. 

 

2.3 Druhy jmenných prostorů a databázových schémat  

Jmenné prostory Namespace aplikace JSC dodržují standardy vývoje JTP. 

Databázové schémata aplikace JSC  naproti tomu vyžadují větší rozptyl a slouží k systémovému řazení a 

třídění tabulek dle druhu a účelu 

2.3.1 Schémata JSC a JSC.* 
Jedná se o systémové schémata, které aplikace JSC nezbytně potřebuje pro svou správnou funkci. Je 

nanejvýš nevhodné a technicky nemožné v těchto schématech uchovávat jiné tabulky, než ty, které 

využívá aplikace. 

2.3.2 Schémata col.[ZkratkaOrganizace] 
Ve schématech col.[ZkratkaOrganizace] jsou správně umístěni číselníky jednotlivých poskytovatelů 

číselníků. Nejčastěji jsou to číselníky spravované ÚZIS, nebo organizací zapojenou do projektu NZIS, 

předpokládá se i zapojení číselníků RUIAN a číselníků importovaných od dodavatelů, číselníků 

specifických pro registr, roztříděných právě podle schéma. Např. col.RUIAN, nebo col.ISIN*.  

Tabulky v těchto schématech obsahují kromě povinných sloupců i dodatkové sloupce 

(viz Databázová struktura číselníků) 

*Důležité! 

Z podstaty věci je dané, že dodavatelé mají v co největší možné míře využívat číselníky globální, platné 
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obecně a pro všechny registry. Obecně řečeno, číselníky col.UZIS. Jsou však případy kdy z historických 

důvodů, a z důvodu kompatibility nového řešení se stávajícími a historickými daty, již není možná 

konsolidace číselníků a je potřeba číselníky historického registru udržovat samostatně, oddělené od 

hlavního proudu číselníků col.UZIS. 

 

2.3.3 Schémata pro export dat export.col.[ZkratkaOrganizace] 
Schemata export.col.[zkratkaOrganizace] jsou určeny pro frontendy, a pro konzumaci číselníků ze strany 

zpracovatelů. Je nežádoucí, aby se ve schematech export.col.[] nacházely jakékoliv fyzické tabulky. V 

tomto schématu jsou jen náhledy na fyzické tabulky, a to jen na aktuální verzi konzumovaného číselníku.  

 

2.4   Druhy číselníků spravovaných aplikací JSC 

2.4.1  Importované číselníky 
Jedná se o číselníky, které ÚZIS poskytuje pro potřeby registrů a dodavatele registrů, ale ÚZIS není 

vlastníkem, ani správcem těchto číselníku. Typicky např. číselníky RUIAN 

2.4.2 Upravované číselníky 
Jsou všechny číselníky ve výhradné správě ÚZIS, nebo číselníky, kterých správu ÚZIS zabezpečuje. 

Typicky jsou to číselníky v schématech Col.UZIS, col.CSU, col.ISDEM, col.TESSY, Col.RZP  

2.4.3 Náhledy číselníků 
Je sada číselníků spravovaných a vlastněných třetími stranami, poskytovaných ÚZIS, a zejména aplikaci 

JSC, pouze ve formě náhledu.  Aplikace JSC se pak stává mezisystémovým distribučním bodem takových 

číselníků, tak aby nebyla potřeba pro každý systém individuálně žádat přístup do jiného systému pro 

číselník, ale všechny dostupné propagované číselníky byli dostupné přímo v aplikaci JSC 
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3. Získání dat z JTP  

Pro získání dat je připravena procedura. Toho času je procedura omezena pouze na import číselníku z 

databáze JTP a schémata COL.UZIS. Rozšířením parametrů procedury a úpravami v proceduře jí pak 

bude možné použít i na import z dalších databází, schémat, a zdrojů. Případně i na přenos číselníků typu 

Import, či náhled do aplikace JSC. 

  

3.1 Popis procedury pro import dat. 

3.1.1 Parametry procedury 

Vstupními parametry procedury jsou parametr @drop bit, a @schema nvarchar(100) 

@drop - pokud je nastaven 1 přenese ze zdrojové databáze (JTP) všechny tabulky v odpovídajícím 

schématu @schema, a případné existující tabulky v databázi JSC a v odpovídajícím schématu smaže.  

Pokud je nastaven na 0 přenese ze zdrojové databáze pouze tabulky, které ještě nejsou v databázi JSC. 

Tedy databázi JSC pouze doplní o chybějící tabulky. 

@schema - určuje zdrojové a cílové schéma importu dat. Výchozí hodnotou je COL.UZIS 

Pokud by bylo potřeba importovat data ze dvou různých databází  se stejným názvem schématu, cílové 

schéma by muselo být rozšířeno i o název databáze, nebo jiný rozlišující prvek. např. [JTP.COL.UZIS] 

nebo [BVO.COL.UZIS] 

3.1.2 Postup procedury po krocích. 

 Deklarace proměnných @table, @tableFullName 

 vytvoření kurzoru, který prochází všechny tabulky databáze (JTP) ve schématu @schema 

 vytvoření @schema v databázi JSC, pokud již neexistuje 

 otevření kurzoru a iterace fetch do @table 

 Ne/Smazání existující tabulky @table v databázi JSC na základě hodnoty @drop 

 Pokud tabulka @table existuje v databázi JS, pokračuje další iterace 

 Jinak: 

 Tabulka importovaná (dále Ti) je přenesena ze zdrojové databáze (JTP) do databáze JSC.@schema 

 Ti v JSC je rozšířena o doplňkové sloupce číselníku 

 Všem hodnotám Ti je vnucena VerzeOd (1) a verzeDo (2) 

 Pokud Ti nikdy předtím neexistovala, je provedena registrace Ti do tabulek: 

  v interní tabulce číselníků [JSC.COL].CISELNIK 

  v tabulce zobrazení JSC.ZobrazeniCiselniku  

  Pokud Ti již má záznamy v tabulkách výše, jsou tyto záznamy vymazány a nahrazeny výchozím 

stavem při registraci nové Ti 
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4. Vytvoření pohledů pro export dat (JTP) 

Ve schématu export.col.[ZkratkaOrganizace] jsou náhledy (view) všech číselníků pro konzumaci, nebo 

export do systémů NZIS.  V těchto view se pak vykoná případná potřebná transformace tabulek, změna 

názvů sloupců, je-li to potřeba (typicky SkupinaPlatnosti01 na SKUPLA01 a pod.). 

Tyto view také účinně fungují jako izolace Doplňkových sloupců číselníku, a zobrazují pouze ty sloupce, a 

data, které konzument služby požaduje. Je tedy zde možnost z jednoho fyzického číselníku vytvořit 

několik view pro několik konzumentů, kteří požadují různé názvy sloupců, či data rovnou vyfiltrovat na 

úrovni skupiny platnosti.  

 

View pro konzumenty není možné tvořit za pomocí aplikace, a tvorba view vyžaduje vytvoření scirptu, 

který se pak spustí přímo nad databází, nebo se zaimplementuje jako patch a integruje se do aplikace 

až při dalším plánovaném buildu aplikace. 

 

4.1 Procedura pro tvorbu export views (export.COL.UZIS) 

Pro schéma COL.UZIS je připravena procedura, která nevykonává žádné hlubší transformace, ale 

efektivně vytváří pohledy pro export dat z aplikace (databáze) JSC do databáze JTP. 

Procedura byla vyvinuta výhradně pro potřeby schématu COL.UZIS, ale s minimem úprav může velice 

efektivně vytvářet celé balíky náhledů i s jiných schémat, a může implementovat v rámci rozvoje i 

schopnost transformace sloupců či dat. 

4.2 Parametry procedury  

@drop bit -  pokud je 1 vygenerují se všechny náhledy daného schématu,  

                       pokud je 0 vygenerují se pouze nové, dosud neexistující náhledy z tabulek daného                     

                        schématu 

@sourceNamespace nvarchar(100) ='col.uzis' 

schéma, určující zdroj dat k exportu [JSC].[@ sourceNamespace]  

               S výchozí hodnotou [JSC].[COL.UZIS] 

4.3 Postup procedury po krocích 

Procedura po svém spuštění prochází všechny tabulky databáze [JSC] ve zvoleném schématu zadaném 

v parametru @sourceNamespace. 

Pro každou jednu tabulku vybere seznam sloupců tabulky, které nijak neupravuje, netransformuje. 

Ze seznamu sloupců odebere sloupce Doplňové (VerzeOd, VerzeDo, IdPredchozi), které pro konzumaci 

číselníku nejsou potřeba a jsou zbytečné. 

Ze seznamu verzí dané tabulky vybere číslo aktuální verze. 

Vytvoří pohled na danou tabulku, ze které si vybírá jenom filtrovaný seznam sloupců (bez doplňkových 

sloupců) a pouze záznamy, které se nacházejí v aktuální verzi. 

!Důležité!  

Součástí pohledu je i dotaz na aktuální verzi číselníku. V kteroukoli chvíli, kdy je pohled zavolán a 

zobrazen, je spuštěn i dotaz na zjištění aktuální verzi číselníku, a pohled vrací jen data z aktuální verze 

číselníku k datu a času zobrazení pohledu. 
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5. Export Dat do JTP 

Primárním cílem aplikace nebylo a není data odkudkoli kamkoli exportovat napříč systémy. Aplikace JSC 

měla být ústředním místem, na kterém jsou přístupné aktuální číselníky, připravené pro konzumaci ze 

strany systémů.  V tuto chvíli se aplikace pokouší aktuální verze číselníků i distribuovat a to následujícím 

způsobem. 

 

5.1 Vydání číselníku v JSC  
Správce číselníků má možnost vydat novou verzi číselníku a současně jí propagovat do JTP stisknutím 

jednoho tlačítka. Vydáním nové verze číselníku se rozumí postup, při kterém: 

- z aktuální verze číselníku se stává ukončená verze 

- z rozpracované verze se stává připravená verze 

- je založená nová rozpracovaná verze* 

- z připravené verze se stává aktuální verze 

*V plánech pro rozšíření aplikace JSC se počítá s možností připravit předem budoucí verzi číselníku, 

s odloženým datem vydání. Tento budoucí modul pak počítá s rozdělením na dva samostatné nezávislé 

celky.  

Uživatelský, ve kterém bude jen příprava nové verze, a založení rozpracované verze. 

Aplikační, ve kterém plánovač úloh v pravidelných intervalech vydá připravené verze a ukončí neaktuální 

verze. 

 

5.2 Přenos číselníku do JTP 
Pro konzumaci číselníků ze strany externích systémů jsou vytvořeny pohledy view nad daty (viz 

Schemata pro export Dat).   Tyto pohledy jsou tvořeny na zakázku, protože součástí pohledu je 

vyfiltrování pouze aktuální verze číselníku, odstranění Doplňkových sloupců (např. verzeOd, IdPredchoz), 

a případná transformace názvů sloupců (např. SkupinaPlatnosti01 na SKUPLA01). 

Pro implementaci nového pohledu, nebo sady pohledů je potřeba tyto přidat do aplikace jako patch 

databáze a udělat nový build a nové nasazení aplikace. 

 

Přenos číselníku z JSC do JTP zajišťuje procedura 

5.2.1 Parametry procedury 
@databaze  - fyzický název cílové databáze. Typicky @datababe=’JTP’ 

@schema - název cílového schema !pozor ale i zdrojového schema ve tvaru [export.@schema] 

@nazevTabulky - název cílové tabulky, 

 

  !POZOR ale i zdrojového view ve tvaru [JSC].[export.@schema].[@nazevTabulky] 

 

5.2.2 Podmínky práce procedury 
Procedura musí mít odpovídající práva v obou databázích. 

 Čtení zápis a mazání v cílové databázi (JTP).  Čtení ve zdrojové databázi (JSC).   
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Tabulky  [@databze].[@schema].[@nazevTabulky]  (dale Cíl)  [JSC].[export.@schema].[@nazevTabulky]  

(dale zdroj) 

 

- zdroj i cíl musí existovat (procedura nové tabulky do cílové databáze nezakládá),  

-  zdroj musí mít všechny sloupce cíle (může mít i další, ale musí mít všechny cílové), 

- zdrojové a cílové sloupce musí být stejného datového typu. 

 

5.2.3 Postup procedury po krocích 
Procedura po spuštění: 

 načte si z cílové informationschema názvy všech sloupců cílové tabulky. 

 v cíli smaže všechny řádky, které zdroj neobsahuje 

 do cíle vloží všechny řádky zdroje, které cíl neobsahuje 

 řádky, které jsou v cíli, i ve zdroji totožné ponechá beze změny  

6. Změna dat v číselníku JTP a dopad na aplikaci JSC 

Aplikace JSC byla navržena jako autonomní, dynamický systém typu Master, pro neurčitou skupinu 

systému typu Slave. Cílovým požadovaným stavem aplikace je, aby se všechny změny v datech číselníků 

odehrávali právě v aplikaci JSC, a nedocházelo k dodatečným změnám v datech číselníků jinými, bočními 

cestami. Pro přechodové období testování, prověření funkčnosti, a odladění chyb, je aplikace schopna 

fungovat i v režimu SemiMaster-SemiSlave. V tomto stavu aplikace není udržitelná a udržovatelná 

dlouhodobě, a je nevyhnutný zásah ze strany administrátorů aplikace nebo databáze. 

V tomto režimu aplikace nevyžaduje nasazení (build) nové verze aplikace v případě změn dat číselníků. 

Aplikace je nezávislá na obsahu a struktuře spravovaných číselníku, pokud tyto splňují normativa tabulek 

Microsoft  T-SQL.  

6.1 Změny hodnot spravovaných číselníků mimo aplikaci JSC 
Pokud nastanou změny hodnot v jedné nebo více tabulkách jedné databáze a jednoho schématu jinou 
cestou, než exportem z aplikace JSC, typicky změny v databázi JTP, schémě COL.UZIS, tabulce nebo 
tabulkách číselníků, je potřeba změnu oznámit i správci číselníků a garantovi aplikace JSC (typicky ta 
samá osoba), který zajistí následné dodatečné spuštění procedury pro import dat z dotčeného schématu 
do databáze JSC odpovídajícího schématu. Procedura pro import dat bude spuštěna s parametrem 
@drop=1, který zajistí smazání všech tabulek v databázi JSC dotčeného schématu, a čistý import 
čerstvých dat ze zdrojové databáze do databáze JSC.  
 
!Důležité 
Tímto krokem budou vynulovány všechny verze, historie, audit i rozpracovaná práce dotčených 
tabulek. Dojde k „vynulování“ počítadla verzí, vzniknou pouze základní verze 1 – aktuální verze, tzn. 
verze převzata ze zdroje, 2 – rozpracovaná verze, tzn. verze pro úpravu číselníku v aplikaci JSC. 
 

6.2 Změny datové struktury hodnot spravovaných číselníků mimo aplikaci JSC 
Postup a důsledky jsou stejné jako v případě změn hodnot spravovaných číselníků mimo aplikaci JSC. 
Navíc! Je potřeba smazat všechny pohledy pro export z databáze JSC  [JSC].[EXPORT.@schema], 
typicky pohledy [JSC].[export.COL.UZIS], a tyto znovu vygenerovat za pomocí procedury pro vytvoření 
pohledů pro export dat (JTP). I tuto proceduru spustit s parametrem @drop=1, který zajistí smazání 
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všech starých pohledů s neaktuální strukturou tabulek, a vytvoří nové, čerstvé pohledy, s aktuální 
strukturou nahlížených tabulek. Ani v tomto případě není potřeba nasadit nový build aplikace. 
 

6.3 Vznik nových tabulek 
Postup pro integraci nových tabulek do aplikace, databáze a správu JSC je nejméně invazivním krokem 
ze všech tří postupů, protože s ním je počítáno jako s běžnou součástí evoluce číselníků, a zejména 
přebíráním číselníků, ať už pro zobrazení, nebo pod správu aplikace JSC. 
Pro převzetí nového číselníku je potřeba spustit proceduru pro import dat, tímto způsobem. 
Procedura pro import dat bude spuštěna s parametrem @drop=0, který zajistí perzistenci všech 
stávajících tabulek v databázi JSC dotčeného schématu, a import pouze čerstvých, nových, v JSC dosud 
neexistujících tabulek ze zdrojové databáze do databáze JSC. Následně je potřeba spustit i proceduru 
pro vytvoření pohledů pro export dat (JTP). V tomto případě proceduru spustit s parametrem @drop=0, 
který zajistí persistenci všech existujících pohledů s nezměněnou strukturou tabulek, a vytvoří nové 
pohledy pouze pro tabulky, pro které ještě nebyl vytvořen pohled pro export dat z nahlížených tabulek. 
 

7. Úskalí aplikace a návrhy na zlepšení 

Úskalí a mezníky Možný způsob řešení 

Aplikace je vedená v 
rámci NZIS jako Registr 

Při vytvoření aplikace byla tato v rámci JTP platformy založena 
jako registr. Bylo by vhodné aplikaci JSC, založit znovu, tentokrát 
jako aplikaci, a dostat ji na úroveň ostatních aplikací sloužících ke 
správě registrů NZIS, aplikací JTP a JSU. 

Všechny upravované 
číselníky mají dynamický 
formát.  

Od počátku plánování vzniku aplikace JSC byl kladen vysoký důraz 
na dynamiku a multifunkčnost aplikace. 
Až v pozdějším stádiu vývoje aplikace JSC bylo zjištěno, že 
případné strukturální změny v tabulkách číselníků, nebo založení 
nových tabulek číselníků, se neobejde bez zásahu do jiných 
dalších systémů, (např. JSC) které musí nastávající změnu 
reflektovat, zakomponovat jako sobě vlastní a vydat novou verzi, 
nový build. Z toho důvodu požadavky na plnou dynamiku aplikace 
JSC postrádají smysl, a přináší řadu možných úskalí a zbytečných 
komplikací. Přechod na pevnou strukturu číselníků přímo 
spravovaných aplikací JSC, přinese systému potřebnou stabilitu, 
vyšší bezpečnost a lepší ochranu před hrozbami typu SQL 
Injection. Jako nevýhoda se jeví potřeba nasazení nové verze 
aplikace, při změně struktury číselníku, nebo při vzniku nového 
číselníku. Toto lze minimalizovat tzv. “okny”, ve kterých budou 
tyto změny implementovány. Ze zkušenosti stačí okno 1x za 
čtvrtrok. 

Nedostatečná zpětná 
vazba, nedostatečný 
počet uživatelů a 
klíčových uživatelů 
aplikace 
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Rozvoj a refaktoring 
Aplikace 

Rozvoj nových věcí, refaktoring stávajících, 
oddělení vydání verze a propagace, rozvoj procedur pro import 
číselníků 

8. Přílohy 

8.1 Procedura Import dat (schematicky)  
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8.2 Procedura pro vytvoření náhledů  „export view“  (schematicky)  
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8.3 Procedura pro export dat do JTP (schematicky) 
 
 
 

 


