
Zápis 
Ze společného   jednání o IS na  pracovišti PK č. 2 (Český kynologický svaz) 

 

přítomni: Nováková Iveta, Šiška Jiří, Karban Antonín 
 

1/ I. Nováková informovala o současném stavu budovaného IS na ČMKU tzn.: 
- IS je budován  jako webová aplikace, což umožní  flexibilní sdílení informací přes internet, 

zároveň lze s daty pracovat odkudkoli. Data lze nabízet k prohlížení, možnost snazší 
synchronizace dat. 

- Byla využita databáze Oracle 
- Termín dokončení a předání funkčního systému:  11/2008 

- IS ČMKU je postaven na třech parametrech:   
1/ karta jedince (nahradí aplikaci šampionáty, exporty) 
2/ karta osoby 
3/ chovatelské stanice 

2/ PŘEVOD DAT  
- v současné době je koordinací a komunikací s programátory pověřen Vladimír Panuška 
- první etapa převod stávajících dat z aplikací ČMKU 
- druhá etapa převod dat z pracovišť 2 a 3 
 

ČMKU očekává: 
-  nutnost převádět data z pracovišť 2 a 3 maximálně 1x týdně (v prvé etapě), následně  1x za den 

(pravděpodobně v noci). Tato nutnost vyplývá v návaznosti na exporty - které se budou zapisovat 
výhradně  v systému ČMKU, tím že si pracovník odloučené plemenné knihy exportuje data do 
systému ČMKU a po přihlášení do něho v něm provede záznam o vývozu.  
Pan Šiška navrhl, aby k převodu dat docházelo okamžitě např. hned po zápisu vrhu. V případě , že 
by ve vrhu byl export, přenášela  by se tato informace do systému ČMKU již přímo z pracoviště PK.   

Otevřená otázka k dořešení. 
 

- číselníky :  jednotné číselníky pro všechna pracoviště budou uloženy v systému ČMKU s tím, že   
oprávnění  k doplňování bude mít jen osoba (osoby) s přístupovým právem. Ostatní pracoviště, 
v rámci zachování kontinuity, si číselníky budou aktualizovat stahováním ze systému ČMKU. Návrh 
p. Šišky, aby po proběhlé  změně v číselnících byla automaticky generována zpráva (např. email) 
pro všechna pracoviště PK o tom, že došlo k aktualizaci číselníku. 

 
- Převod dat z pracoviště č. 2 a 3  je plánován cca do druhé poloviny měsíce října.  J. Šiška zadá 

požadavek na tento termín  programátorovi p. Novákovi. O vyjádření programátora bude informovat  
I. Novákovou, která do týdne sdělí PK č. 2  potřebný formát dat,  tak aby  měla strukturu potřebnou 
pro převod do systému  ČMKU. Bylo předběžně domluveno, že se v prvé fázi naimportují jedinci od 
roku 2004. Ostatní bude domluveno později. 

 

-  ČMKU umožní pracovišti plemenné knihy  nahlížet případně stahovat  následující data z IS: 
- chovatelské stanice 
- šampióni 
- certifikáty  eventuelně  další 

-  Veškeré tyto zásahy bude řešit  dodatek smlouvy o  pověření vedení PK; 
 

3/ Informačně o výstavách: 
- ČMKU plánuje automatický zápis výsledků z výstav do karty jedince a zároveň do karty rozhodčího  
- vše má návaznost na pořadatele výstav, kteří  MUSÍ tyto výsledky předávat v elektr. podobě. 
- upozornění a doporučení, aby systémy uměly pracovat s čárovým kódem (označování rodokmenů, 

certifikátů.... ) 
- v návaznosti na identifikaci psa jako jedince v rámci systému,  byla prodiskutována otázka změny 

zápisových čísel, kde by kód plemene (textový)  byl  nahrazen numerickým kódem (číslo standardu). 
Zároveň by se vypustila lomítka označující rok narození, uchovnění. 

 
Zapsala: Nováková Iveta 


