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1. Úvod 

Cílem této práce je vytvořit aplikaci pro správu rozhodčích řízení. V této kapitole je popsána podstata 

rozhodčího řízení a jeho typický průběh. Na základě těchto poznatků jsou pak v závěru kapitoly specifi-

kovány požadavky na aplikaci. 

1.1 Rozhodčí řízení 

Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení majetkových sporů, jehož základní úprava je obsažena v 

zákoně č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů [1]. 

Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, tedy rozhodnutí, které je tzv. řádným exekučním titulem, 

a jehož výkonu je tedy možné se přímo domáhat soudně, nebo prostřednictvím soukromých exekutorů, 

působících na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. 

Podstatou rozhodčích řízení je dohoda smluvních stran o tom, že jejich případný majetkový spor bude 

řešen právě před rozhodcem. Tato dohoda bývá obsažena v tzv. rozhodčí doložce, která je součástí 

smlouvy. 

Oproti klasickému soudnímu řízení má rozhodčí řízení několik výhod. Je to především rychlost rozhodo-

vání – zatímco soudní řízení bývá otázkou několika let, rozhodčí řízení je záležitostí několika týdnů, 

maximálně měsíců. 

Je nutné podotknout, že v praxi se naprostá většina rozhodčích řízení rozhodne ve prospěch strany 

žalobce. To je dáno jednak tím, že se rozhodčí soudy zabývají výhradně majetkovými spory, především 

pak případy nezaplacení dlužné částky, a rozhodnutí bývají poměrně snadná. Dalším často diskutovaným 

důvodem je uvedení konkrétního rozhodce v rozhodčí doložce – firmy si samozřejmě raději vyberou 

soud, který rozhodne spíše v jejich prospěch. Rozhodci navíc bývají často zároveň advokáti a není 

výjimkou, aby jednu smluvní stranu zastupovali stejní lidé, kteří pak v roli rozhodců ve sporu rozhodují. 

Tento stav bývá terčem kritiky médií i politiků. Při vývoji produktu pro rozhodčí soudy je tedy potřeba 

brát v úvahu možnost zákonného omezení jejich působnosti. 

Více informací o rozhodčím řízení je možné nalézt v dokumentu [2]. 

1.2 Typický průběh rozhodčího řízení 

Rozhodčí řízení mají většinou stejný průběh, který lze rozdělit do následujících kroků: 

1. Obdržení žaloby 

Poštou přijde žaloba od klienta, případně několik žalob současně. 
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2. Jmenování rozhodce 

Je vybrán rozhodce (většinou pro jeden rozhodčí soud pracuje několik rozhodců) a sepsán do-

kument Jmenování rozhodce. 

3. Odeslání výzvy k vyjádření žalovanému 

Sepíše se dokument Výzva k vyjádření žalovaného a odešle žalované straně. 

4. Přijetí vyjádření žalovaného 

Pokud žalovaný do stanovené lhůty 14 dnů na výzvu odpoví, přepošle se vyjádření žalobci spolu 

s Výzvou k vyjádření žalobce na vyjádření žalovaného. 

5. Přijetí odpovědi žalobce na vyjádření žalovaného 

Žalobce odpoví na vyjádření žalovaného. V tuto chvíli má většinou rozhodce všechny podklady, 

aby mohl případ rozhodnout. Pokud ne, může poslat další žádosti o vyjádření. 

6. Výpočet nákladů řízení. 

Je spočítán úrok z prodlení, rozhodčí poplatek a odměna advokáta. 

7. Vydání rozhodčího nálezu 

Rozhodce vydá tzv. Rozhodčí nález s rozhodnutím a jeho odůvodněním. 

8. Odeslání rozhodčího nálezu účastníkům 

Rozhodčí nález se rozešle účastníkům řízení. Následně nabývá právní moci. 

9. Archivace rozhodčího nálezu 

Rozhodčího nález se uloží do archivu místně příslušného obecného soudu. 

1.3 Požadavky na aplikaci 

Program by měl maximálně urychlit zpracování rutinních rozhodčích řízení, zároveň musí umožnit vést 

i řízení, které do připravených šablon kompletně nezapadají. Požadavky na aplikaci shrneme do 

následujících bodů: 

1.3.1 Organizace informací o řízení 

Informace, které se vyskytují při práci s rozhodčími řízeními zahrnují především údaje o účastnících 

sporu, spisovou značku, údaje o rozhodčím soudu a rozhodci, který spor rozhoduje, a různá data řízení, 

jako datum zahájení řízení a data přijetí, sepsání nebo odeslání různých dokumentů. Od aplikace tedy 

budeme vyžadovat schopnost organizovat tyto informace tak, aby se do systému zadávaly pouze jednou.  

1.3.2 Generování dokumentů 

Je zřejmé, že nejvíce času se dá ušetřit automatizací tvorby dokumentů. Budeme tedy požadovat 

možnost generování dokumentů na základě uložených informací o řízení. Některé dokumenty obsahují 

části, které se liší případ od případu (např. odůvodnění rozhodnutí v rozhodčím nálezu). Bude tedy 

potřeba umožnit uživatelům ruční zásahy do všech vygenerovaných dokumentů. 

Pojďme se tedy podívat, jaký obsah bychom chtěli do generovaných dokumentů vkládat. 

 Jednoduchá pole, např. částku sporu. 
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 Vícenásobná pole. Některé položky mají vícenásobný charakter, např. osoba může mít několik 

telefonních čísel. Do šablon bychom v takových případech chtěli vypsat buď konkrétní položku, 

nebo všechny, a v tom případě vybrat způsob výpisu (odrážky, číslování, oddělení čárkami atd.) 

 Části dokumentu opakující se pro každou položku vícenásobné části formuláře. Řízení např. 

může mít několik žalovaných osob, v dokumentu pak chceme pro každou osobu vypsat jeden 

odstavec, který obsahuje text doplněný údaji o žalované osobě. 

 Hodnoty vypočítané z ostatních polí formuláře, např. rozhodčí poplatek. 

 Podmíněné části dokumentu, např. chceme nějaký odstavec v dokumentu zobrazit, pouze pokud 

je žalovaný fyzická osoba. 

1.3.3 Organizace složek řízení 

Ke každému rozhodčímu řízení patří různé soubory. Kromě vygenerovaných dokumentů to mohou být 

především naskenované přijaté dokumenty, ale i další typy souborů. Od aplikace budeme požadovat, 

aby vytvářela a udržovala strukturu složek řízení a umožňovala k souborům rychlý přístup. 

1.3.4 Stahování informací o stranách sporu z veřejných registrů 

Při zakládání řízení se do systému zadávají informace o stranách sporu. Pokud se jedná o ekonomické 

subjekty (tedy právnické osoby, nebo osoby fyzické podnikající), je možné ušetřit si většinu vyplňování 

využitím online veřejných registrů, např. prostřednictvím webové služby ARES. 

1.3.5 Výpočty nákladů řízení 

V rámci rozhodčího řízení se počítají různé částky, zejména úroky z prodlení, rozhodčí poplatek a náklady 

řízení. Tyto výpočty jsou poměrně složité, například se bere v úvahu historie úrokových sazeb ČNB. 

Některé výpočty jsou pevně stanoveny zákonem, u jiných si může každý rozhodčí soud určit vlastní 

pravidla. Aplikace by měla umět všechny používané výpočty provádět. 

1.3.6 Rozšiřitelnost 

Procesy rozhodčího řízení v různých rozhodčích soudech se často výrazně liší, a je velmi obtížné v rámci 

analýzy odhadnout přesnou strukturu dat a vzhled formuláře tak, aby už se později nemusely měnit.  

Zároveň je rozhodčí řízení v mnohém podobné jiným řízením, například v advokacii, při správě pohledá-

vek, apod. Bylo by výhodné mít možnost zaměřit se v budoucnu na širší trh, budeme tedy od aplikace 

vyžadovat, aby bylo možné formulář řízení jednoduše upravovat, případně aplikaci rozšířit o podporu 

jiných než rozhodčích řízení. 
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2. Analýza 

2.1 Webové a desktopové aplikace 

Jedním ze zásadních rozhodnutí potřebných v rámci analýzy učinit bylo, zda aplikaci vyvíjet jako 

webovou nebo použít klasický přístup, kdy aplikace poběží na počítači klienta. Vzhledem k tomu, že 

aplikace má umožnit práci s daty sdílenými v síti, je zřejmé, že i v případě aplikace běžící na straně 

klienta bude zapotřebí nějaká serverová část. Nejspíše si ale v tomto případě vystačíme se serverovými 

aplikacemi třetích stran, například databázovým serverem a sdílením složek. 

V následujících odstavcích jsou uvedeny přednosti a nedostatky webové a desktopové architektury. 

2.1.1 Webové aplikace 

Předně je třeba si uvědomit, že v případě webových aplikací se nabízejí dvě zásadně odlišná řešení: 

1. Centrální server na internetu pro všechny klienty. 

Tato možnost nabízí výhodu velmi jednoduché správy, navíc v podstatě odpadá jinak náročná in-

stalace serveru u každého klienta často spojená s nákupem nového hardwaru. Další velkou vý-

hodou je možnost připojit se z kteréhokoli počítače na internetu bez nutnosti instalace VPN. Na 

druhou stranu, provozování centrálního serveru znamená nutnost uchovávat citlivá firemní data 

a samozřejmě závislost klientů na funkčním a rychlém připojení k internetu. Zvláště ztráta kont-

roly nad uložením vlastních dat je pro spoustu firem dostatečným důvodem, proč takové řešení 

odmítnout. Další důvod proč centrální server nepoužívat je obchodní – domnívám se, že když 

odpadne implementace u zákazníka, který si pak v podstatě koupí jen přihlašovací údaje do 

webové aplikace, bude očekávat řádově nižší cenu.  

2. Lokální intranetové servery u klientů. 

Tato možnost přináší velikou režii spojenou se správou klientských serverů. S připojením 

z internetu je to komplikovanější než u centrálního serveru, firmy si musí zajistit odpovídající ko-

nektivitu, která bude stejně vždy horší než u serveru umístěného v telehousu. V lokální síti však 

bude toto řešení naopak výrazně rychlejší. 

Výhody webových aplikací, ať už umístěných centrálně nebo zvlášť u každého klienta, jsou především 

široká dostupnost z webových prohlížečů bez nutnosti cokoliv instalovat a jednoduché aktualizace. 

Možnosti této architektury jsou ale v mnoha směrech omezené. Především práce se soubory je značně 

komplikovaná a uspokojivým způsobem se dá řešit jen doinstalováním nějakého zásuvného modulu do 

prohlížeče. Tím se ale částečně ztrácí výhoda absence instalace. Další omezení plynou z podstaty 

protokolu HTTP a vlastností jazyků HTML, CSS a JavaScript, na kterých je poznat, že nebyly navrženy pro 

tvorbu velkých aplikací. 
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2.1.2 Desktopové aplikace 

Výhody klasických aplikací spouštěných na klientských počítačích spočívají hlavně v širokém spektru 

možností napojení na souborový systém a další programy, především tedy MS Office, nebo například 

skenování dokumentů přes TWAIN rozhraní a následná konverze do PDF (to by z webového prohlížeče 

šlo opravu stěží, i když pomocí nějakého zásuvného modulu by to možné bylo). Teoreticky by mohly být 

desktopové aplikace také výrazně rychlejší, nicméně s dnešními rychlostmi připojení a především díky 

neuvěřitelně efektivnímu renderování a zpracování JavaScriptu v dnešních prohlížečích je to často i 

naopak. 

Mezi nevýhody desktopových aplikací patří především nutnost instalace na každém počítači, kde se 

aplikace bude používat, a s tím spojená nutnost starat se o aktualizace programu. 

2.1.3 Závěr 

V rozhodčích soudech se většinou pracuje na několika počítačích v sídle firmy. Výjimečně se pak 

rozhodci potřebují připojit odjinud. Je tedy potřeba umožnit připojení zvenčí firmy, to lze ale vždy vyřešit 

pomocí VPN. 

Webová řešení mají výhodu v jednodušší instalaci a aktualizaci, zároveň ale přináší svá úskalí – nutnost 

použít HTML a CSS, které se pro layout aplikací příliš nehodí, a hlavně množství bezpečnostních omezení, 

kdy například aplikace nemůže uložit soubor jinam než do výchozí složky pro stažené soubory, ani 

nemluvě o čtení souborů a komunikaci s MS Wordem. Většina těchto omezení se dá vyřešit instalací 

vlastního doplňku do prohlížeče. 

Oba přístupy mají svá pro a proti a oba by bylo možné zvolit pro tvorbu této aplikace. Rozhodujícím 

faktorem nakonec byla osobní preference, resp. možnost seznámit se s novým jazykem a frameworkem. 

Zbytek této kapitoly už se bude zabývat jen desktopovou architekturou. 

2.2 Technologie desktopových aplikací 

2.2.1 Win32 API 

Windows API je nejstarším způsobem jak psát aplikace pro Windows, bylo představeno dávno před 

vydáním Windows 3.1 a od té doby se Microsoftu daří udržovat zpětnou kompatibilitu. Dnes Windows 

API obsahuje tisíce funkcí umístěných v různých systémových knihovnách. Nad Windows API je postave-

na řada frameworků, z nichž některé budou popsány dále. Psát běžnou aplikaci přímo pomocí Windows 

API je dnes opravdu nemyslitelné, občas je však potřeba se k němu uchýlit, když potřebujeme komuni-

kovat s operačním systémem nad rámec toho, co nám framework umožňuje.  

2.2.2 Microsoft Foundation Classes (MFC) 

Tento objektový framework pro C++ postavený nad Windows API je téměř stejně starý, jako API samo. 

Přesto jeho vývoj pokračuje, především pak rozšiřováním integrace s .Net frameworkem. Nejnovější 

verze MFC 10 je dokonce součástí Visual Studia 2010. 
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2.2.3 Windows Forms 

Jako součást .Net Frameworku verze 2.0 jsou Windows Forms relativně mladá technologie1, přesto je ale 

jejich vývoj ukončen. Windows Forms jsou napsané pro použití v managed prostředí a jsou postaveny 

nad Windows API. Je možné použít různé jazyky, nejlépe se s nimi však pracuje v jazyku C#. 

2.2.4 Windows Presentation Foundation (WPF) 

Windows Presentation Foundation je nejnovější technologie pro tvorbu uživatelských rozhraní od 

Microsoftu. WPF je obsaženo v .Net Frameworku verze 3.5. Místo Windows API a GDI se pro vykreslová-

ní používá DirectX, máme tedy k dispozici hardwarovou akceleraci a prakticky neomezené možnosti 

grafického výstupu. Další specifickou vlastností WPF je deklarativní přístup – uživatelské rozhraní je 

možné popsat ve speciálním XML formátu. Pomocí stylů a šablon je možné poměrně dobře oddělit 

aplikační a prezentační logiku. 

2.2.5 Java 

Interpretovaný jazyk Java byl představen v roce 1995 a od té se rozšířil do řady oblastí. Java umožňuje 

tvorbu programů nezávislých na operačním systému, kvůli právním sporům mezi společnostmi Microsoft 

a Sun Microsystems však není běhové prostředí Javy nadále součástí operačního systému Windows a 

musí se dodatečně instalovat. Některými vlastnostmi Javy byl inspirován vývoj jazyka C#. 

2.2.6 Qt toolkit 

Qt toolkit je multiplatformní framework primárně navržený pro jazyk C++ s rozšířenou syntaxí, kterou Qt 

zpracovává vlastním preprocesorem. Pomocí tzv. language bindings jsou podporovány i další jazyky, 

např. Lisp, Perl, PHP, Ruby a dokonce C# [3]. Kromě tvorby pokročilých uživatelských rozhraní framework 

podporuje práci s databází, XML, síťovou komunikaci, správu procesů a skriptování, k čemuž využívá 

vlastní interpret ECMAScriptu. Od roku 2008 je Qt toolkit vyvíjen firmou Nokia. Mezi neznámější aplikace 

v něm napsané patří Skype a Google Earth. 

2.2.7 Adobe AIR 

Adobe Flex a jeho běhové prostředí AIR se v mnohém podobají WPF. Je kladen velký důraz na oddělení 

vzhledu od aplikační logiky, pro popis uživatelského rozhraní je použit značkovací jazyk MXML a vzhled 

lze dále popsat pomocí CSS. Programovací jazyk je ActionScript verze 3, což je odnož ECMAScriptu. 

2.2.8 Závěr 

Nakonec byl pro tvorbu aplikace vybrán .Net Framework a technologie WPF především kvůli výhodám, 

které poskytuje deklarativní přístup k tvorbě uživatelského rozhraní (tyto výhody jsou popsány např. 

v knize [4]). Kvůli naprosté převaze operačního systému Windows v prostředí právních kanceláří nebylo 

nutné zabývat se podporou jiných platforem. 

                                                           
1
.Net Framework 1.0 vyšel v roce 2002, v dubnu 2010 vyjde verze 4. Vývoj frameworku se řídí pravidly Framework 

Design Guidelines [11] 
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2.3 Generování dokumentů 

2.3.1 Výběr formátů šablon a výsledných dokumentů 

Z  požadavků na generování dokumentů (viz 1.3.2) vyplývá, že budeme potřebovat tři druhy aktivních 

prvků šablon 

1. Označení míst, na která se vloží specifikovaný obsah. Těmto prvkům budeme říkat pole. 

2. Označení částí dokumentů, které se skryjí, pokud není splněna nějaká podmínka (if bloky) 

3. Označení částí dokumentů, které se opakují vícekrát, pro každý prvek vícenásobných částí dat 

(foreach bloky). 

Program by měl uživatelům umožnit tvorbu (a úpravu) šablon dokumentů, je tedy nutné vybrat takový 

systém, který by byl pro běžné uživatele přijatelně jednoduchý. Tato podmínka v podstatě vylučuje 

použití jiného přístupu než editace šablon pomocí textového procesoru. V některých případech by ale 

použití jiných formátů bylo žádoucí, např. TeX vyniká typografickou kvalitou dokumentů, šablony v HTML 

jsou zase ideální pro potřeby publikace jejich výstupu na internetu. 

Jako formát vygenerovaných dokumentů připadají v úvahu následující možnosti 

 Formáty textových procesorů (Word 97-2003, Word 2007, OpenOffice) 

Zásadní výhodou těchto formátů je možnost s vygenerovanými dokumenty dále pracovat ve 

známém prostředí. 

 Formát PDF 

Soubory v podstatě nelze dále upravovat. Pokud však toto nevadí nebo je to dokonce žádoucí, je 

PDF vhodnější formát než formáty textových procesorů. 

 Formát HTML 

Tento formát může být užitečný, pokud bychom chtěli dokumenty přímo publikovat na webu. 

K jiným účelům se příliš nehodí. 

Samozřejmě jen některé kombinace vstupních a výstupních formátů jsou realizovatelné, pojďme se 

podívat na konkrétní smysluplné možnosti generování dokumentů z šablon. 

 HTML, XML nebo Texy → MS Word 

Výhodou tohoto řešení, kdy se dokument MS Word generuje z šablony v textovém formátu, je 

viditelnost všech částí šablony včetně formátovacích značek v době editace, a tedy větší kontrola 

nad výslednou podobou dokumentu. Nevýhodou je nutnost naučit se speciální jazyk, což značně 

komplikuje úpravu šablon a činí ji pro běžné uživatele prakticky nedostupnou. Další komplikací je 

vlastní převod textových formátů do formátu MS Word. Existuje sice řada způsobů jak toho docí-

lit, nelze však použít složitější formátování (textová pole, obrázky apod.) 

 TeX → PDF 

TeX vyniká mezi ostatními formáty perfektní sazbou, výsledné dokumenty ale není možné dále 

upravovat. Tvorba dokumentu v TeXu také vyžaduje znalost poměrně složité syntaxe. Tam kde 
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by toto nebyly zásadní překážky by šlo o dobrou volbu. Aktivní prvky šablon by mohly mít podo-

bu standardních příkazů TeXu. 

 MS Word → MS Word 

Toto řešení nabízí uživatelům možnost psát šablony přímo v prostředí Wordu. Pokud program 

bude doplněn o nástroje, které umožní jednoduché vkládání aktivních prvků, bude tvorba šablon 

dostupná i méně zkušených uživatelům. Jistou nevýhodou je horší kontrola nad formátováním 

dokumentů, a pokud se tvorba svěří nezkušeným uživatelům, mohou vzniknout nekvalitní šablo-

ny, které se navíc obtížně opravují.  

Kvůli zmíněným nevýhodám textových šablon a nevhodnosti formátů PDF a HTML pro dokumenty 

v rozhodčím řízení byla vybrána třetí možnost, tedy generovaní dokumentů MS Word z šablon napsa-

ných rovněž ve formátu MS Word. 

Dále se podíváme na možnosti syntaxe šablon ve  Wordu, výběr mezi formáty Word 97-2003 a Word 

2007 a způsoby generování dokumentů v těchto formátech. 

2.3.2 Aktivní prvky šablon v MS Word 

V předchozí sekci jsme rozdělili aktivní části šablon na pole a bloky, které mají buď funkci if nebo 

foreach. Nyní se pojďme podívat, jaké možnosti nám Word pro vkládání takových prvků nabízí. 

2.3.2.1 Pole (Fields) 

Pole neboli Fields se ve Wordu používají k mnoha účelům (např. pro doplnění čísla stránky do hlavičky). 

Nám se budou hodit pole typu MergeField, která se používají pro hromadnou korespondenci. 

V dokumentu se pole zobrazí ohraničené znaky « a » a po označení celé pole zšedne: 

 

Takto vypadá okno vlastností pole. Stačí vybrat MergeField a vyplnit název. 
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2.3.2.2 Záložky (Bookmarks) 

Word disponuje také funkcí na označení určitých částí dokumentu. Podpora v uživatelském rozhraní je 

bohužel poněkud tristní – už samotný fakt, že přidávání, úprava, vyhledávání a mazání záložek se provádí 

zásadně z jediného okna, které se ve Wordu 2007 nachází pod kartou Vložit je zarážející. Okno vypadá 

takto: 

  

Záložky se do dokumentu vykreslují jako šedivé hranaté závorky, nezobrazuje se však jméno záložky, ani 

není možné pravým tlačítkem vyvolat vlastnosti. Název záložek má omezenou délku a může obsahovat 

pouze alfanumerické znaky a podtržítko. 
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2.3.2.3 Ovládací prvky (Content Controls) 

Novinkou ve Wordu 2007 jsou tzv. ovládací prvky (Content Controls). Pro účely šablon se dají používat 

stejně jako záložky, liší se však lepší podporou v uživatelském rozhraní. Celá oblast ovládacího prvku je 

obtažená tenkým rámečkem, v jehož záhlaví je titulek prvku. Ten na rozdíl od názvu záložky nemusí být 

jednoznačný a může obsahovat libovolné znaky. 

 

Pravým tlačítkem lze vyvolat okno vlastností ovládacího prvku. 

 

2.3.3 Formáty MS Word 

V současné době se pro dokumenty MS Word používají dva formáty.  

Ten starší, který se vyznačuje soubory s příponou doc, je nativní formát Wordu verze 97, 2000, 2002 

(někdy také XP) a 2003. Jedná se o binární formát, jehož specifikace volně dostupná od roku 2006 pod 

tzv. Microsoft Open Specification Promise [5]. 
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Novější formát, Open XML, je založený na standardu OPC [6]. Má strukturu zkomprimovaného adresáře, 

který obsahuje vlastní dokument v XML formátu WordML2 [7], spolu s dalšími metadaty a binárními 

daty, např. obrázky. 

Word 2007 umožňuje otevřít dokumenty ve formátu Word 97-2003 v tzv. Režimu kompatibility, ve 

kterém nelze používat nové funkcionality. Jedním kliknutím v hlavním menu je možné dokument 

konvertovat do nového formátu. Naopak, do verzí XP a 2003 je možné nainstalovat doplněk Microsoft 

Office Compatibility Pack3, který umožňuje otevírat a ukládat dokumenty ve formátu Open XML. Nové 

funkce Wordu 2007, jako např. Content Controls, však zůstanou nedostupné. 

2.3.4 Způsoby generování dokumentů MS Word 

Pro vlastní generování dokumentů připadají v úvahu dva přístupy. Buď soubor dokumentu vytvoříme 

ručně, tedy bez asistence Wordu, nebo využijeme COM rozhraní Wordu, které nám poskytuje stejnou 

úroveň manipulace s dokumenty, jakou máme k dispozici při tvorbě maker.  

2.3.4.1 Přímé generování dokumentů 

Přímé vytváření dokumentů v binárním formátu Word 97-2003 by určitě nebylo dobrou volbou, jednak 

jsou přes nynější vysoké zastoupení tyto formáty na ústupu, a pak neexistuje mnoho nástrojů, které by 

náročnost práce s těmito dokumenty přiblížily na úroveň COM rozhraní. 

S formátem Open XML se naopak pracuje velmi dobře. Buď lze přímo upravovat xml soubory uvnitř docx 

balíčku, nebo můžeme použít některou knihovnu, která tuto práci dále zjednodušuje, např. Open XML 

Format SDK [8]. 

2.3.4.2 COM rozhraní Wordu 

Druhý způsob generování dokumentů, využívající COM rozhraní Wordu, se používá vždy stejně, bez 

ohledu na formát dokumentu, záleží však na verzi Wordu. COM rozhraní nabízí přístup ke všem prvkům 

dokumentu, tedy polím, záložkám a ovládacím prvkům (Content Controls), a nabízí nástroje, pomocí 

kterých lze na místo těchto prvků vložit požadovaný obsah. Každá verze Wordu má svou verzi rozhraní, 

která je dopředně kompatibilní s budoucími verzemi Wordu. Verze z Wordu 2002, která je v současné 

době v aplikaci použita, je tedy kompatibilní s verzemi 2002-2007, neumožňuje ale přístup k novým 

funkcím jako Content Controls. Použití COM rozhraní má svá úskalí. Jednak je práce s COM z jazyku C# 

velmi neohrabaná – metody mají běžně 15 a více argumentů a všechny musí být předány odkazem. 

Navíc C# až do verze 4, která je v době psaní této práce v beta verzi, nepodporuje výchozí hodnoty 

argumentů, je tedy nutné některým metodám předávat např. 10 odkazů na proměnou typu object, která 

obsahuje hodnotu System.Type.Missing. Další argument proti používání COM rozhraní je nutnost mít 

nainstalovaný Word a ztráta možnosti generovat dokumenty na serveru [9]. 

  

                                                           
2
  Formát má určitou podporu již ve Wordu 2003. 

2
  http://office.microsoft.com/en-us/products/ha101686761033.aspx  

http://office.microsoft.com/en-us/products/ha101686761033.aspx
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2.4 Ukládání dat 

Jednou z hlavních funkcí aplikace má být organizace dat rozhodčích řízení, je tedy zřejmé, že budeme 

muset zajistit jejich ukládání. K tomu použijeme relační databázi. Při navrhování databázového schématu 

máme na výběr z několika přístupů. 

2.4.1 Klasický přístup 

V klasickém využití relačních databází bychom vytvořili tabulku pro řízení, kde jako sloupečky budou 

figurovat jednotlivé pole formuláře řízení, tedy např. spisová značka, předmět řízení apod. Řízení může 

mít více žalovaných subjektů, potřebujeme tedy také tabulku pro právní subjekty a další pro vazby mezi 

tabulkou subjektů a řízení, jelikož se jedná o vazbu typu n:m. Záznamy v tabulce subjektů by pak 

obsahovaly takové údaje jako právní formu, označení, IČO, Adresu apod. Pokud povolíme u subjektů, což 

jsou zpravidla firmy, libovolný počet kontaktních osob, potřebujeme tabulku na kontaktní osoby atd. 

Běžná pole formuláře by tedy byla reprezentována sloupci tabulky, vnořené opakující se objekty (např. 

kontaktní osoby) vyžadují založení nových tabulek. 

Tento přístup má jednu nepříjemnou vlastnost – je potřeba znát hned na začátku poměrně přesně 

strukturu dat. Z požadavků na aplikaci vyplývá, že toto nemůžeme předpokládat (viz 1.3.6). Naopak se 

snažíme vytvořit aplikaci takovým způsobem, aby změny v datovém modelu vyžadovaly minimální 

změny v aplikaci, a to pokud možno na jednom místě. 

2.4.2 Databáze jako úložiště serializovaných dat 

Pokusíme se tedy databázi navrhnout tak, aby její struktura nebyla závislá na konkrétním řízení. Data z 

formulářů řízení mají stromovou strukturu, která se do relačních databází ukládá poměrně těžko. 

Nejjednodušší přístup, který také zvolíme, je uložení celé datové struktury řízení do jednoho sloupečku v 

databázi, a to ve formátu xml, který je na serializaci stromových dat ideální. Tímto jednoduchým řešením 

se samozřejmě připravíme o většinu funkcí databázového serveru, jako řazení a filtraci podle určitých 

kritérií. Tomuto problému se dá do jisté míry předejít kešováním některých dat do sloupečků tabulky 

(detaily o této metodě jsou uvedeny v závěrečné kapitole).   

2.5 Srovnání s aplikacemi s podobným zaměřením 

Přes veškerou snahu se nepodařilo na českém trhu najít produkt, který by se zaměřoval na rozhodčí 

soudy. Většina firem používá nástroje MS Office tedy Word, Excel a Outlook a nějaký účetní program. 

Některé větší rozhodčí soudy mají vlastní aplikace vyvinuté na zakázku. Často se také využívají programy 

určené primárně pro advokáty – seznam těch nejznámějších je uveden v následující tabulce. 
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Název programu, výrobce, web Výčet funkcí 

Systém ASPI 
Wolters Kluwer, Amsterdam 
http://www.systemaspi.cz 

 Úplné texty a předpisy, komentáře a judikáty 

 Kalkulačka – výpočty nákladů řízení a úroků z prodlení 

Evolio 7.0 
AVE Soft s.r.o., Ostrava  
http://www.avesoft.cz 

 Elektronické vedení dokumentů a pošty 

 Tiskové výstupy do Wordu 

 Náklady a úkony advokáta 

 Finance 

 Týmová práce s úkoly a výkazy práce 

 Podatelna, elektronické podání na soud 

 Připraveno k propojení na datové schránky 

Advokátní agenda 
Systém4u s.r.o., Brno 
http://www.system4u.cz 

 Databáze klientů, jejich spisů 

 Evidence a fakturace práce advokáta 

 Statistiky o vytíženosti zaměstnanců 

 Integrovaný e-mail 

 Skupinové kalendáře 

 Adresář soudů, státních zastupitelství a další orgány 
státní správy 

e-Way 
eWay System s.r.o. Praha 
http://www.eway-crm.cz 

 Správa stávajících a pot. Klientů 

 Evidence nabízených a poskytovaných služeb 

 Uchování tel. a mailové komunikace 

 Evidence hodin strávených na případu, kontrola 
rentability kauzy 

 Vkládání, řazení a hledání spisů 

Jurisdix AK 
Smitka software, Hlučín 
http://www.jurisdix.cz 

 Správa Kauz 

 Adresáře 

 Výkazy činností  

 Účetnictví 

 Kniha jízd 

Winlex 2009 
Blahosoft, Švihov 
http://blahasoft.cz 

 Úplné texty a předpisy, komentáře a judikáty 

 Vzory obchodních smluv, hypertextové odkazy 

ShakeSpeare 
HuPiDistribution; Jesenice,Osenice 
http://www.hupidistribution.eu 

 Archivace dokumentů 

 Různé statistiky 

 Výpočet nákladů řízení 

 

Jak vyplývá z tohoto přehledu, neobsahuje žádný z dostupných produktů na trhu funkci automatického 
generování právních dokumentů. Ta byla ve specifikaci uvedena jako jeden z klíčových požadavků (viz 
1.3.2). Ostatní požadavky některé programy splňují. 

http://www.systemaspi.cz/
http://www.avesoft.cz/
http://www.system4u.cz/
http://www.eway-crm.cz/
http://www.jurisdix.cz/
http://blahasoft.cz/
http://www.hupidistribution.eu/
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3. Implementace 

3.1 Struktura zdrojových kódů 

Pro aplikaci byl zvolen název Praetor. Ten slouží rovněž jako název jmenného prostoru, ve kterém je 

obsažen veškerý kód. Zdrojové kódy jsou rozděleny do následujících projektů: 

3.1.1 Projekt Praetor 

Projekt Praetor je hlavním projektem aplikace. Obsahuje uživatelské rozhraní aplikace, třídy pro práci 

s řízeními, komunikaci s databází a generování dokumentů. Jedná se především o následující třídy a 

jmenné prostory: 

 MainWindow – Třída hlavního okna aplikace, včetně menu a toolbaru. 

 Praetor.Tabs – Jmenný prostor obsahující tzv. taby, například tab přehledu řízení (GridTab) nebo 

formuláře řízení (FormTab). 

 Praetor.Toowindows – Jmenný prostor obsahující postraní okna, například strom šablon (Pro-

jectTemplatesWin) nebo náhled adresáře řízení (ProjectFilesWin) 

 Praetor.Popups – Jmenný prostor obsahující modální okna, například hlášení o chybě 

(ErrorWindow) 

 Project – Třída reprezentující konkrétní řízení, ať už nově založené nebo načtené z databáze. 

 ProjectType – Třída reprezentující typ řízení (např. rozhodčí řízení) 

 Storage – statická třída zajišťující přístup k databázi, tedy načítaní a ukládání objektů typu Pro-

ject. 

 Templates – statická třída používaná pro generování dokumentů. 

Všechny zmíněné části jsou podrobněji popsány v sekcích 3.2 až 3.5.  

3.1.2 Projekt PraetorForms 

Knihovna Praetor Forms umožňuje podle definice v xml formátu vytvořit formulář a zároveň připravit 

jeho data pro použití v šablonách. Možnosti knihovny jsou poměrně rozsáhlé a podrobně jsou popsány 

v kapitole 4. Knihovna obsahuje především třídy FormDescription, FormData a FormUI. 

3.1.3 Projekt Interfaces 

Projekt Interfaces obsahuje v jediném souboru různá rozhraní, která jsou k dispozici tzv. knihovnám 

řízení (ty jsou součástí popisů jednotlivých typů řízení a jsou popsány v apendixu A). Tím se jednak 

předchází cyklickým referencím mezi projekty, a také se jasně vymezí, co přesně mohou knihovny řízení 

využívat. Výhody tohoto řešení jsou rozebrány v knize [10]. 
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3.1.4 Projekt Tools 

Tento projekt obsahuje některé utility pro práci s xml a několik extension metod, které mají být 

k dispozici jak v hlavním programu, tak v knihovnách řízení. Aby se předešlo cyklickým referencím, jsou 

tyto utility umístěny v samostatném projektu. 

3.1.5 Projekt RozhodciRizeni 

Tato knihovna je součástí definice rozhodčího řízení (viz apendix A). Jako všechny knihovny řízení 

obsahuje třídu pojmenovanou ProjectTypeDll, která implementuje rozhraní IViewsActions z projektu 

Interfaces. To knihovně umožňuje registrovat tzv. Views a Actions do formuláře svého řízení. Koncept 

Views a Actions je popsán v kapitole o knihovně Praetor Forms. 

3.1.6 Projekt SharedViews 

Projekt SharedViews je také knihovna řízení v tom smyslu, že obsahuje třídu pojmenovanou ProjectTy-

peDll implementující rozhraní IViewsActions. Na rozdíl od knihoven konkrétních řízení je ale umístěna 

přímo v adresáři aplikace a Views a Actions, které jsou v ní definovány, jsou k dispozici ve všech řízení. 

3.2 Uživatelské rozhraní 

Koncept uživatelského rozhraní aplikace Praetor je poměrně přímočarý – hned po spuštění se načte tab 

s přehledem všech řízení. Dvojklikem na řádek v přehledu (nebo kliknutím na ikonu nového řízení 

v toolbaru) se do nového tabu otevře formulář řízení. Taby fungují stejně jako např. ve webových 

prohlížečích, je tedy možné mít otevřených několik formulářů zároveň. 

Po pravé straně hlavního okna jsou okna se seznamem šablon a náhledem adresáře řízení. Ty se vždy 

vztahují k vybranému řízení, které je určeno aktivním tabem – pokud je aktivní přehled řízení, je vybrané 

řízení dáno vybraným řádkem v přehledu, je-li aktivní tab s formulářem, je určeno tímto formulářem. 

V  několika následujících sekcích se seznámíme s třídami a jmennými prostory, které implementují 

uživatelské rozhraní aplikace. 
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3.2.1 Třída MainWindow 

 

Hlavní okno, reprezentované třídou MainWindow, obsahuje dvě hlavní části.  

V té horní je klasické menu s toolbarem, odkazující na různé funkce programu. Některé akce jsou 

definovány prostřednictvím rozhraní ICommand. V pravé části toolbaru jsou informace o registraci – 

aktivační kód a jméno počítače. 

Zbylou část okna vyplňuje komponenta Docking & MDI4. Ta umožňuje umístění dvou typů oken: 

1. DocumentWindows (nebo také taby) se zobrazují v centrální části okna a představují hlavní ob-

sah. Tato okna jsou umístěna ve jmenném prostoru Praetor.Tabs. 

2. Postraní okna neboli ToolWindows se zobrazují vždy při okrajích hlavního okna, je možné je 

minimalizovat nebo nastavit automatické skrývání. Konkrétní okna jsou umístěna ve jmenném 

prostoru Praetor.Toolwindows. 

  

                                                           
4
 od společnosti ActiPro 
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3.2.2 Jmenný prostor Praetor.Tabs 

3.2.2.1 Třída GridTab 

Třída GridTab reprezentuje přehled řízení. Třída je vytvořena a přidána do hlavního okna hned po jeho 

otevření a jako jediný tab nejde zavřít. Pro tabulku řízení byl použit datagrid společnosti Xceed, který 

umožňuje jednoduché seskupování. Nad vlastním datagridem je panel s vyhledáváním. Seznam 

sloupečků a nastavení jejich šířky je v souboru klientských nastavení. 
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3.2.2.2 Třída FormTab 

Když v přehledu řízení vybereme některé řízení dvojklikem nebo klávesou Enter, otevře se ve formuláři 

v novém tabu. Stejný formulář se zobrazí při zakládání nového řízení. Tento formulář je reprezentován 

třídou FormTab. Třída dostane v konstruktoru objekt Project (viz 3.3.2) a vytvoří pro něj instanci třídy 

FormUI z knihovny Praetor Forms (popsané v kapitole 4), která již obstará vykreslení formuláře a 

následnou synchronizaci dat ve formuláři s daty objektu Project. 

 

 

 

  



 

19 
 

3.2.2.3 Třída BrowserTab 

Třída BrowserTab reprezentuje tab s webovým prohlížečem, který se v aplikaci používá na několika 

místech. V konstruktoru předáváme titulek tabu a url stránky, kterou chceme otevřít. 
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3.2.3 Jmenný prostor Praetor.Toolwindows 

V tomto jmenném prostoru je několik tříd, které reprezentují postraní okna. Nejdůležitější z nich jsou 

TemplatesWin a ProjectFilesWin. 

3.2.3.1 Třída TemplatesWin 

Toto okno nabízí strom šablon, ze kterých lze dvojklikem vygenerovat dokumenty. Kliknutí pravým 

tlačítkem vyvolá kontextové menu, které nabízí další režimy generování dokumentů a možnost upravit 

šablonu. 

Vzorové soubory šablon jsou umístěny v souboru s popisem řízení, cesta k vlastním klientským šablonám 

je v souboru s klientským nastavením. 

K vlastnímu generování šablon slouží třída Templates (viz 3.4). 

 

3.2.3.2 Třída ProjectFilesWin 

V okně ProjectFilesWin se zobrazují všechny soubory z adresáře řízení, tedy adresáře, kam se ukládají 

automaticky vygenerované dokumenty. Využívá se třída Systém.IO.FileSystemWatcher ke sledování 

změn v adresáři. Soubory je možné otevřít nebo smazat. 
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3.2.3.3 Třída QueryEvaluationWin 

Toto okno slouží k testování dotazů, které se používají v šablonách. Jejich syntaxe je podrobně popsána 

v kapitole 4. 

 

3.2.4 Jmenný prostor Praetor.Popups 

Do tohoto jmenného prostoru patří třídy obsahující vyskakující okna. Je to především ErrorWindow, 

které informuje uživatele o chybě v aplikaci a nabízí podrobný popis chyby k odeslání na podporu. 
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3.3 Třídy pro práci s řízeními 

3.3.1 Třída ProjectType 

Třída ProjectType reprezentuje popis nějakého typu řízení (např. rozhodčího řízení). Řízení jsou defino-

vána v adresářích, jejichž struktura je popsána v apendixu A. Třída ProjectType v konstruktoru zpracuje 

obsah těchto adresářů, a to následujícím způsobem: 

1. Načte soubor info.xml a získá z něj jméno rodiče (např. RozhodciRizeni má rodiče ObecneRizeni). 

2. Získá instanci třídy ProjectType rodičovského řízení. 

3. Načte form.xml a na jeho základě postupně vytvoří definici formuláře ve formátu PFD (viz kapi-

tola 4). To provede vyřešením inkluzí, aplikací klientského nastavení formulářů a spojením s PFD 

rodičovského řízení – tento proces je podrobněji popsán v apendixu A. 

4. Z definice formuláře ve formátu PFD vytvoří instanci třídy FormDescription (viz kapitola 4) 

5. Načte knihovnu řízení a registruje Views a Actions v ní obsažené do objektu FormDescription. 

Vytváření této třídy je tedy poměrně časově náročné. Je proto zajištěno, aby se pro každý typ řízení 

vytvořila jediná instance. Třída má privátní konstruktor a k jejím instancím se přistupuje prostřednictvím 

statické metody GetInstance, které v parametru předáme jméno řízení (např. RozhodciRizeni). 

3.3.2 Třída Project 

Tato třída reprezentuje jedno konkrétní řízení – buď načtené z databáze, nebo nově vytvořené. Třída 

vždy obsahuje odkaz na instanci ProjectType. Vlastní data řízení jsou uložena ve struktuře FormData, 

která je součástí knihovny Praetor Forms (viz kapitola 4). 

S třídou Project pracuje třída FormTab (viz 3.2.2), která zobrazuje formulář svázaný s daty řízení a 

umožňuje tak uživatelům tato data měnit.  

Třída Storage (viz 3.5) obsahuje metody pro ukládání a načítání instancí třídy Project z databáze.  

Dále se třída Project využívá ve třídě Templates jako zdroj dat při generování dokumentů. 
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3.3.3 Vztah tříd Project a ProjectType ke zbytku programu 

Vztah jednotlivých částí projektu Praetor popisuje následující diagram. Šipkami je naznačen tok dat 

v programu. Třídy FormDescription, FormData a FormUI jsou součástí knihovny Praetor Forms a jsou 

popsány v kapitole 4. Struktura adresáře popisu řízení je popsána v apendixu A. 
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3.4 Generování dokumentů 

K automatickému generování dokumentů slouží třída Templates, která má jedinou veřejnou metodu 

CreateDocument. Té se zadá cesta k šabloně, cesta k výslednému dokumentu a instance třídy Project 

s daty, které se mají do šablony vložit. 

Tato metoda postupně prostřednictvím COM rozhraní spustí Word, načte šablonu, zpracuje foreach 

bloky, nahradí všechna pole typu MergeField správným textem, zpracuje if bloky a nakonec dokument 

uloží a zobrazí uživateli v okně Wordu. 

Aby se prošla všechna pole, včetně těch v textových blocích, hlavičkách a patičkách, musí se použít 

následující způsob, který spočívá v postupném procházení spojových seznamů z kolekce WordDocu-

ment.StoryRanges. 

// iterate through all MergeFields in the document 

foreach (Word.Range firstRng in document.StoryRanges) 

{ 

Word.Range rng = firstRng; 

while (rng != null) 

{ 

foreach (Word.Field field in rng.Fields) 

{ 

if (field.Type == Word.WdFieldType.wdFieldMergeField) 

{ 

 //kód pro nahrazení jednoho pole příslušným textem 

} 

 

} 

rng = rng.NextStoryRange; 

} 

} 

 

Třída Templates podporuje základní formátování vkládaného textu pomocí podmnožiny HTML, konkrét-

ně elementů <b>, <i>, <u>, <br>, <ul>, <ol>, <li> a <p>. Formátování se provádí ručním rozdělením 

řetězce do pole, jehož položky vždy obsahují buď HTML značku, nebo text. Poté se ve for cyklu toto pole 

prochází, texty se přímo vkládají do dokumentu, a HTML značky volají příslušné funkce COM rozhraní. 

Formátovací značky <b>, <i> a <u> pak fungují jako přepínače příslušných stavů, jejichž hodnoty jsou 

uloženy ve třístavových proměnných typu bool?, a každý text vložený do dokumentu se zformátuje 

podle hodnot těchto přepínačů pomocí metody Templates.ApplyFormattingToRangeAndCollapseIt. 
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3.5 Ukládání dat 

Databáze obsahuje jedinou tabulku Projects, kde všechna data projektu jsou uložena ve formátu xml 

v jediném sloupečku. Další slupečky jsou id záznamu, datum vytvoření a změny záznamu a pořadové 

číslo v rámci roku vytvoření (to se používá při automatickém generování spisové značky). 

Pro přístup k databázi je v aplikaci použita jediná třída Storage, konkrétně tyto její čtyři statické metody: 

public class Storage 

{ 

    static public Project GetProjectById(long id) 

    static public List<Project> GetAllProjects() 

    static public void Save(Project project) 

    static public void Delete(Project project) 

} 

 

Jak je vidět, pro načtení projektu máme jen dvě možnosti: načtení konktrétního projektu podle 

databázového id nebo načtení všech projektů najednou.  

Tato vlastnost poněkud limituje přijatelné množství založených řízení, při počtu větším než několik tisíc 

začíná být načtení přehledu příliš pomalé. V závěrečné kapitole je popsáno, jak je přístup k datům řešen 

v dalších verzích aplikace. 

Metoda Save obsahuje ochranu proti přemazání změn provedených jiným uživatelem (jednoduchým 

využitím sloupečku času změny záznamu). 
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4. Knihovna Praetor Forms  

Jádrem aplikace Praetor je knihovna Praetor Forms která, stručně řečeno, dostane na vstupu popis 
formuláře v xml formátu (tento formát budeme označovat zkratkou PFD – Praetor Form Description) a 
vytvoří podle tohoto popisu formulář. Data z formuláře pak lze buď získat ve formátu xml, nebo je 
možné k nim přistupovat pomocí speciálního dotazovacího jazyka. V této kapitole si převážně na 
příkladech ukážeme fungovaní této knihovny. 

4.1 Implementace 

Zdrojové kódy jsou umístěny v projektu PraetorForms (v adresáři /Zdrojové kódy/PraetorForms na 
přiloženém CD). Rozhraní knihovny tvoří třídy FormDescription, FormData a FormUI. Každá z těchto tříd 
využívá pro uložení svých dat vlastní datové struktury definované ve jmenných prostorech FormDescrip-
tionTree, FormDataTree, a FormUITree. Pro práci s tzv. dotazy se využívají třídy Query a QueryEvaluator. 
 

 
 
FormDescription 
Jakákoliv práce s formuláři začíná vytvořením instance třídy FormDescription. Ta reprezentuje popis 
formuláře po vizuální i datové stránce. Třída má jediný konstruktor, který očekává popis formuláře v xml 
formátu PFD. 
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FormData 
Tato třída reprezentuje data formuláře. K vytvoření je zapotřebí instance třídy FormDescription. 
Načítáme-li dříve uložená data, např. z databáze, můžeme je předat konstruktoru ve formátu xml, 
v opačném případě se data naplní výchozími hodnotami. 
Po vytvoření objektu FormData můžeme začít pracovat s daty formuláře. K tomu tedy nemusíme 
vytvářet uživatelské rozhraní. Třída FormData také řeší vnitřní závislosti dat popsané v PFD pomocí tzv. 
setterů (viz 4.2.8). 
Na FormData můžeme klást dotazy, které kromě hodnot polí formuláře umožňují přístup k hodnotám 
vypočítaným pomocí tzv. Views (viz 4.2.6). Data můžeme po úpravách získat zpět ve formátu xml. 
 
FormUI 
Třída FormUI slouží k vlastnímu vykreslení formuláře. V konstruktoru se jí předá odkaz na instanci třídy 
FormDescription, která definuje vzhled formuláře a třídy FormData, na kterou se formulář naváže tak, že 
jakékoli změny, které uživatel provede v uživatelském rozhraní, se okamžitě projeví ve třídě FormData a 
naopak. Třída FormUI obsahuje veřejnou vlastnost FormPanel, jejímž vložením do nějakého prvku 
uživatelského rozhraní zobrazíme formulář uživateli. 
 
FormDescriptionTree 
Třídy ve jmenném prostoru FormDescriptionTree  tvoří strom, který reprezentuje datovou strukturu 
formuláře (tedy strom podobný PFD po odstranění všech částí popisujících vzhled formuláře). Na kořen 
této struktury vždy ukazuje vlastnost Root nějaké instance třídy FormDescription. 
 
FormDataTree 
Jmenný prostor FormDataTree obsahuje strom dat formuláře. Na libovolný podstrom je možné klást 
dotazy, případně získat jeho data ve formátu xml. Na kořen struktury vždy ukazuje vlastnost Root nějaké 
instance třídy FormData. 
 
FormUITree 
Jmenný prostor FormUITree obsahuje strukturu popisující vzhled formuláře. Tato struktura je využívaná 
výhradně třídou FormUI. 
 
Query, QueryEvaluator 
Tyto třídy se používají pro vyhodnocování dotazů uvnitř třídy FormData, resp. tříd ve jmenném prostoru 
FormDataTree. Třída Query provádí ve svém konstruktoru parsování dotazu a třída QueryEvaluator na 
základě tohoto dotazu a kontextu v podobě podstromu z FormDataTree vrací výsledek dotazu. 

4.2 Práce s Praetor Forms 

4.2.1 Ukázka 

Dejme tomu, že chceme vytvořit formulář o dvou položkách, jméno a pohlaví. Jeho definice ve formátu 
PFD může vypadat takto: 
 
<form> 

  <item type='text' name='jmeno' label='Jméno' /> 

  <item type='select' name='pohlavi' label='Pohlaví' > 

    <option value='M' text='Muž' /> 

    <option value='F' text='Žena' /> 

  </item> 
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</form> 
 
Nyní založíme formulář, například v konstruktoru okna. 
 

using Praetor.Forms; 

… 

 

// Vytvoření objektu FormDesctiption z PFD a jeho inicializace 

var formDescription = new FormDescription(XDocument.Parse(PFD)); 

formDescription.Init(); 

 

// Vytvoření výchozích dat 

var formData = new FormData(formDescription); 

 

// Vytvoření uživatelského rozhraní a jeho svázání s daty 

var formUI = new FormUI(formDescription, formData); 

 

// Vložení uživatelského rozhraní do okna 

Content = formUI.FormPanel; 

 
Výsledný formulář pak vypadá takto: 
 

 
 
Nyní budeme chtít získat uložená data 
 

XElement data = formData.GetXml(); 

 
Výsledkem je následující xml: 
 
<group> 

  <item name="jmeno">Pavel Kučera</item> 

  <item name="pohlavi">M</item> 

</group> 

4.2.2 Pole formuláře 

V prvním příkladu jsme si ukázali pole typu text a select, dále máme k dispozici pole typu textarea, date, 
number a checkbox. Velikost pole můžeme nastavit pomocí atributů width, případně rows a atributem 
hint přidáme krátký doplňující popisek.  
 
<form> 

  <item type='text' name='jmeno' label='Jméno' hint='Jméno a příjmení'/> 

  <item type='date' name='datumNarozeni' label='Datum narození' /> 

  <item type='select' name='pohlavi' label='Pohlaví' width='100'> 

    <option value='M' text='Muž' /> 

    <option value='F' text='Žena' /> 

  </item> 
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  <item type='number' name='pocet_deti' label='Počet dětí' width='50'/> 

  <item type='textarea' name='poznamka' label='Poznámka' rows='5' /> 

 

</form> 
 

 

4.2.3 Skupiny 

Formuláře mají stromovou strukturu, jednotlivá pole jsou obsažena ve skupinách, které se do sebe 

mohou libovolně zanořovat. Skupina se definuje elementem group. Důležitým atributem je style, který 

určuje, jak se skupina zobrazí v uživatelském rozhraní. Možné hodnoty jsou noformat, groupbox, 

tabcontainer, tab a row.  

Výchozí je hodnota noformat, při které skupina není v uživatelském rozhraní nijak oddělena. 

<form> 

  <item type='text' name='jmeno' label='Jméno' /> 

  <group> 

    <item type='text' name='prijmeni' label='Příjmení'/> 

  </group> 

</form> 

 

Hodnota groupbox vytvoří klasický rámeček s popiskem, který nastavíme atributem label. 

  <group style='groupbox' label='Osobní údaje'> 

    <item type='text' name='jmeno' label='Jméno' /> 

    <item type='text' name='prijmeni' label='Příjmení'/> 

  </group> 
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Hodnotu row je možné použít, chceme-li zobrazit více políček na jednom řádku. Popisky polí uvnitř 

skupiny se nezobrazí, stejně je ale dobré je uvádět. 

  <group style='row' label='Jméno a příjmení'> 

    <item type='text' name='jmeno' label='Jméno' width='90' /> 

    <item type='text' name='prijmeni' label='Příjmení' width='110' /> 

  </group> 

 

 

Zbývají hodnoty tabcontainer a tab. Skupina tabcontainer může obsahovat jen skupiny typu tab a 

naopak skupina typu tab musí být obsažena v tabcontaineru. 

<group style='tabcontainer'> 

  <group style='tab' label='Osobní údaje'> 

    <item type='text' name='jmeno' label='Jméno' /> 

    <item type='text' name='prijmeni' label='Příjmení' /> 

  </group> 

  <group style='tab' label='Adresa'> 

    <item type='text' name='ulice' label='Ulice' /> 

  </group> 

</group> 
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4.2.4 Vizuální a datová struktura 

Již je asi zřejmé, jak vypadá vizuální strom formuláře. Má kořen v elementu form a jeho uzly tvoří 

skupiny (elementy group) a pole formuláře (elementy item) s tím, že pole formuláře jsou vždy listy 

stromu. Vizuální strom je v programu reprezentován strukturou FormUITree, která tvoří vnitřní strukturu 

třídy FormUI. 

Data formuláře mají také stromovou strukturu, která se ale od vizuálního stromu liší tím, že obsahuje 

pouze pojmenované položky. Strom s daty je uložen ve třídě FormData ve struktuře FormDataTree a 

voláním metody GetXml ho můžeme získat ve formátu xml. Pokud tuto metodu zavoláme na datech 

formuláře z minulého příkladu, získáme následující výstup: 

<group> 

  <item name="jmeno">Tomáš</item> 

  <item name="prijmeni">Nevečeřel</item> 

  <item name="ulice">Vinohradská 12</item> 

</group> 

Nyní nastavíme atribut name skupinám Osobní údaje a Adresa a podíváme se, jak vypadají data: 

<group> 

  <group name="osobni_udaje"> 

    <item name="jmeno">Tomáš</item> 

    <item name="prijmeni">Nevečeřel</item> 

  </group> 

  <group name="adresa"> 

    <item name="ulice">Vinohradská 12</item> 

  </group> 

</group> 

4.2.5 Dotazování 

V posledním příkladu jsme si ukázali, jak získat data z formuláře ve formátu xml. Třída FormData ale 

nabízí i jiný přístup, který v základní podobě vypadá takto: 

string jmeno = formData["osobni_udaje.jmeno"]; 

Do objektu FormData je možné také zapisovat. Pokud je navíc svázán s objektem FormUI, projeví se 

změna okamžitě ve formuláři změnou hodnoty příslušného pole. 

formData["pohlavi"] = "M"; 

Parametry indexeru FormData tedy například „osobni_udaje.jmeno“ budeme dále označovat jako 

dotazy na data. Jak si brzy ukážeme, možnosti dotazování jsou výrazně širší než jen přístup k hodnotám 

formulářových polí. 
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4.2.6 Views a ViewProcessors 

Uvažujme následující jednoduchý formulář 

<form> 

  <group name="osobni_udaje"> 

    <item type="text" name="jmeno" label="Jméno" /> 

    <item type="text" name="prijmeni" label="Příjmení" /> 

  </group> 

</form> 

Chceme-li vypsat jméno a příjmení, můžeme to udělat například tímto způsobem: 

string celeJmeno = String.Format("{0} {1}", formData["osobni_udaje.jmeno"], 

formData["osobni_udaje.prijmeni"]); 

Našim cílem bude umožnit podobné věci bez použití programovacího jazyka, pouze pomocí dotazů na 

FormData. Proto je součástí formátu PFD element view. Ten umožňuje vložit do formuláře pojmenované 

„pohledy“ na ostatní data. Pojďme se podívat na jeho základní použití. Přidáme do formuláře vedle 

jména a příjmení následující element 

<view name="cele_jmeno">{jmeno} {prijmeni}</view> 

Nyní stačí použít k získání jména s příjmením pouze 

string celeJmeno = formData["osobni_udaje.cele_jmeno"]; 

To, co vidíme ve složených závorkách uvnitř elementu view, jsou dotazy na data, které se vyhodnotí 

každý zvlášť a pak spojí podobným způsobem jako při použití funkce String.Format v minulé ukázce. 

Dotazy jsou vyhodnocovány v lokálním kontextu, není tedy potřeba uvádět celou cestu včetně pojmeno-

vaných skupin, ve kterých je view obsažen. Pokud se potřebujeme v dotazu dostat o úroveň výš, máme k 

dispozici operátor tečka (.), který posune kontext dotazu na nejvyšší úroveň, případně ^, který posune 

kontext o úroveň výš. V naší ukázce se tedy ,jmeno- se vyhodnotí stejně jako ,.osobni_udaje.jmeno} 

nebo {^osobni_udaje.jmeno}. 

Každá pojmenovaná skupina může mít jedno view označeno jako výchozí (atributem default="true"). 

V dotazu pak stačí uvést jméno skupiny a výchozí view se doplní samo. 

V současné verzi PFD není možné do elementu view vkládat další řídící řetězce (v plánu je např. podpora 

{if}{else}{/if} a {trim}{/trim}, nebo přímo podpora skriptovacího jazyka). Možnosti přímého psaní views 

tedy příliš velké nejsou. Je tu však ještě druhá možnost jak view nadefinovat a to pomocí takzvaného 

ViewProcessoru, což je funkce která dostane na vstupu nějakou část formuláře (kontext) a její výstup je 

hodnota view. Tyto funkce je potřeba zaregistrovat při inicializaci formuláře, konkrétně mezi vytvořením 

objektu FormDescription a voláním jeho metody Init. Zaregistrování funkce vypadá následovně: 

formDescription.RegisterViewProcessor("ulice_cislo_fn", (IDNode context) => 

    { 

        var ulice = context["ulice"]; 

        var co = context["cislo_orientacni"]; 
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        var cp = context["cislo_popisne"]; 

        // pokud jedno z čísel není uvedeno, useknout lomítko 

        var cislo = String.Format("{0}/{1}", co, cp).Trim('/'); 

        // pokud není uvedeno žádné číslo, nechat jen ulici 

        return String.Format("{0} {1}", ulice, cislo).Trim(); 

    }); 

Takto zaregistrovanou funkci pak můžeme používat v elementu view místo přímé definice. 

<group> 

  <item name="ulice" type="text" /> 

  <item name="cislo_orientacni" type="text" /> 

  <item name="cislo_popisne" type="text" /> 

  <view name="ulice_cislo" processor="ulice_cislo_fn"/> 

</group> 

Použití je pak stejné jako u přímo definovaných view. 

string adresa = formData["ulice_cislo"]; 

Při každém čtení view dojde k volání jeho procesoru (v kontextu volajícího view). Jeden procesor může 

být samozřejmě použit na různých místech ve formuláři, jen se mění kontext volání. Hodnoty views se 

neukládají do FormData. 

4.2.7 Podmíněné části formuláře 

Další funkcí Praetor Forms je podmíněné skrývaní vybraných částí formuláře. Stará se o to element cond, 

který může být uvnitř elementů item nebo group a řídí pak jejich případné skrývání. V povinném atributu 

query je dotaz, který se podobně jako dotazy uvnitř elementu view vyhodnocuje v lokálním kontextu. 

Druhý atribut eq obsahuje hodnotu, které se výsledek dotazu musí rovnat, aby se část formuláře 

zobrazila. Další možnosti jsou atributy gt a lt, které dotaz (pokud se dá převést na interger) testují na 

nerovnost.  

<form> 

  <item type='select' name='forma' label='Právní forma' > 

    <option value='F' text='Fyzická osoba' /> 

    <option value='P' text='Právnícká osoba' /> 

  </item> 

  <group> 

    <cond query='forma' eq='F' /> 

    <item type='text' name='ico' label='IČO' /> 

  </group> 

  <group> 

    <cond query='forma' eq='P' /> 

    <item type='text' name='rc' label='Rodné číslo'/> 

  </group> 

</form> 
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4.2.8 Zamykatelné položky a settery 

Pokud nastavíme atribut locked elementu item na hodnotu true, položka zšedne a není možné ji 

editovat. Za její obsah v tuto chvíli začne zodpovídat speciální view, který má nastavený atribut setter. 

  <form> 

    <item name="jmeno" label="Jméno" /> 

    <item name="prijmeni" label="Příjmení" /> 

    <item name="cele_jmeno" label="Celé jméno" locked="true"> 

      <view setter="true">{.jmeno} {.prijmeni}</view> 

    </item> 

  </form>   

 

Atribut locked má ještě možnou hodnotu optional. Ta způsobí, že uživatel může pole odemknout, a 

napsat vlastní text. 

  <form> 

    <item name="jmeno" label="Jméno" /> 

    <item name="prijmeni" label="Příjmení" /> 

    <item name="nick" label="Přezdívka" locked="optional"> 

      <view setter="true">{.jmeno} {.prijmeni}</view> 

    </item> 

  </form> 
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4.2.9 Tlačítka a vyhledávání 

Pokud chceme formulář obohatit o další funkcionalitu, máme dvě možnosti – tlačítka a vyhledávací pole. 

Tlačítka se definují elementem button s atributy label a action, kde label je text na tlačítku a action je 

jméno akce která se spustí po kliknutí. Tu musíme stejně jako v případě ViewProcessorů nejdříve 

zaregistrovat. 

formDescription.RegisterAction("say_hello", (IDNode context, string[] args)=> 

    { 

        MessageBox.Show("Hello " + context["jmeno"]); 

    }); 

V popisu formuláře tedy uvedeme text tlačítka a jméno akce. 

  <form style="groupbox" label="Skupina"> 

    <button label="Say Hello!" action="say_hello" /> 

    <item type='text' name='jmeno' label='Jméno' /> 

  </form> 

Výsledek po kliknutí na tlačítko vypadá takto: 

 

Vyhledávací pole se od tlačítek liší jen tak, že obsahují pole na zadání textu, který pak předají volané akci 

v druhém argumentu. 
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<search label="Hledej v ARESu" action="searchARES" /> 

 

4.2.10 Vícenásobné položky 

Zbývá nám poslední funkce Praetor Forms, vícenásobné položky. Použití je poměrně přímočaré – 

vícenásobnou skupinu vyrobíme tak, že ji nastavíme atribut multiple na hodnotu true. 

  <form> 

    <group style="groupbox" multiple="true" 

           name="kontaktni_osoba" label="Kontaktní osoba"> 

      <item type='text' name='jmeno' label='Jméno' /> 

      <item type='text' name='telefon' label='Telefon' /> 

      <item type='text' name='email' label='E-Mail' /> 

    </group> 

  </form> 

 

Kliknutím na tlačítko plus se vytvoří nová skupina, kliknutím na tlačítko minus lze libovolnou skupinu 

opět odebrat. 
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Nyní se podíváme na výsledek funkce GetXml objektu FormData 

  <group> 

    <multigroup name="kontaktni_osoba"> 

      <group> 

        <item name="jmeno">Petr Lamač</item> 

        <item name="telefon">602 829 065</item> 

        <item name="email"></item> 

      </group> 

      <group> 

        <item name="jmeno">Pavel Novák</item> 

        <item name="telefon"></item> 

        <item name="email">pavel.novak@gmail.com</item> 

      </group> 

    </multigroup> 

  </group> 

Jak je vidět, přibyl nový element multigroup, který obsahuje jednotlivé skupiny, které už ale nemají 

nastavený atribut name. 

Na vícenásobné skupiny je možné klást dotazy dvěma způsoby. První způsob, je odkázat na číslo 

konkrétní skupiny (čísluje se od jedničky ve stejném pořadí, jako jsou skupiny zobrazeny ve formuláři). 

Pokud se tedy chceme dostat na hodnotu Petr Lamač z předchozího příkladu, položíme dotaz „kontakt-

ni_osoba*1+.jmeno“.  

Další způsob je použít některou agregační funkci, která postupně získá hodnoty všech poddotazů a pak je 

spojí určeným způsobem. Tyto agregační funkce jsou zabudované do Praetor Forms jsou implementová-

ny ve třídě QueryEvaluator. Typickým představitelem je funkce Carky, která prostě vloží mezi výsledky 

poddotazu čárku:  
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formData["kontaktni_osoba[Carky].jmeno"]    // “Petr Lamač, Pavel Novák” 

Pokud neuvedeme index skupiny ani agregační funkci, použije se výchozí agregační funkce, tedy Carky. 

Carky Vloží mezi poddotazy čárku s mezerou Petr Lamač, Pavel Novák 

Radky Vloží mezi poddotazy <br /> Petr Lamač 
Pavel Novák 

CarkyA Jako Carky, ale před poslední dotaz vloží „a“ Petr Lamač a Pavel Novák 

Odrazky Přidá <ul>, <li>  Petr Lamač 

 Pavel Novák 

Cislovani Přidá <ol>, <li> 1. Petr Lamač 
2. Pavel Novák 

Odstavce Obalí poddotazy do <p></p> Petr Lamač 
Pavel Novák 

Přehled agregačních funkcí 

4.3 Shrnutí 

Knihovna Praetor Forms popsaná v této kapitole poskytuje prostředky na jednoduchou tvorbu a úpravu 

formulářů. Díky využití jazyka xml není nutné rekompilovat kód. Knihovna podporuje stromovou 

strukturu dat, práci s vícenásobnými skupinami položek a možnost definovat komplexní pravidla pro 

skrývání vybraných částí formuláře. 

Knihovna implementuje dotazovací systém, při jehož návrhu se bralo v potaz, že data z formulářů se 

použijí především při generování dokumentů a je tedy žádoucí, aby funkčnost dotazovacího jazyka 

pokryla potřeby zobrazení dat v dokumentech. To vedlo ke konceptu Views a ViewProcessors, s jehož 

pomocí je možné do formuláře přidávat prostřednictvím dynamické knihovny funkce, které mohou 

obsahovat i komplexní právní logiku (např. výpočet rozhodčího poplatku). 

Dotazování má na starosti objekt FormData, který ke své existenci nepotřebuje uživatelské rozhraní. Je 

tedy možné data načíst např. z databáze a klást na ně dotazy, nebo je upravovat. Při těchto úpravách se 

automaticky mění data, které na změněné položce závisí (pomocí tzv. setterů). Uživatelské rozhraní 

reprezentované třídou FormUI je možné vytvořit a svázat s objektem FormData kdykoliv později. 

Při definici složitějšího formuláře ve formátu PFD může vzniknout poměrně dlouhý xml soubor, kde se 

jisté části opakují (např. žalobce a žalovaný mají identický formulář). Formát PFD žádnou podporu pro 

opakované použití částí definice formuláře neobsahuje. V aplikaci Praetor toto řeší třída ProjectType, 

která formát PFD rozšiřuje o dědičnost a možnost inkluze částí formulářů. Třída ProjectType je popsána 

v sekci 3.3.1, rozšířený formát PFD, který je součástí popisu řízení, je popsán v apendixu A.  
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5. Závěr 

5.1 Naplnění požadavků na aplikaci 

V rámci této práce byla vytvořena aplikace pro správu rozhodčích řízení, jejíž hlavní funkce se dají 

shrnout do následujících bodů: 

 Organizace dat rozhodčích řízení – zobrazení přehledu řízení s funkcí seskupování a vyhledávání, 

zadávání nových řízení a doplňování informací ve stávajících. 

 Generování dokumentů používaných v rozhodčím řízení ve formátu MS Word. 

 Automatické zakládání adresářů řízení a rychlý přístup k jejich obsahu 

 Zadávání ekonomických subjektů stahováním údajů z veřejných registrů 

 Výpočty rozhodčího poplatku, úroků z prodlení a nákladů řízení 

 Kromě rozhodčích řízení lze do aplikace přidávat další druhy řízení a to bez nutnosti rekompilace 

programu (výjimkou je použití složitějších funkcí a výpočtů – i ty však vyžadují pouze kompilaci 

dynamické knihovny daného řízení). 

Podařilo se tedy dosáhnout všech funkcí, které byly vymezeny v úvodu práce v sekci požadavky na 

aplikaci. 

5.2 Využití aplikace v praxi 

V době dokončování této práce se aplikace aktivně komerčně využívá v několika rozhodčích soudech 

v Plzni, Pardubicích, Ostravě a Olomouci, zároveň probíhá jednání s dalšími klienty. 

Aplikace byla mezi klienty přijata velmi pozitivně. Kladně byla hodnocena zejména přehlednost uživatel-

ského rozhraní a maximální zaměření na efektivitu práce. 

Aktivní využívání aplikace v rozhodčích soudech sebou přineslo řadu podnětů, jak aplikaci vylepšit a 

rozšířit. Většina z nich spadala do oblasti vylepšování formulářů a šablon rozhodčího řízení. Díky 

kompletnímu oddělení popisu řízení od aplikace bylo možné tyto podněty zpracovat nezávisle na vývoji 

aplikace. Námětům na rozšiřování samotné aplikace se věnuje následující sekce. 

5.3 Možná rozšíření aplikace 

5.3.1 Více různých přehledů 

V prezentované verzi aplikace se vždy zobrazuje jeden přehled řízení, který se načte při startu aplikace a 

není možné jej zavřít. Zobrazené sloupce se nastavují v souboru klientských nastavení. Toto řešení je 

velmi omezující, zejména pokud je v aplikaci více typů řízení. Přehled pak může zobrazovat jen ty údaje, 

které existují ve všech typech řízení, tedy údaje společného předka všech řízení. Potřebovali bychom 

možnost definovat různé přehledy, minimálně jeden pro každý typ řízení. 
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5.3.2 Možnost použít údaje již založených subjektů 

Rozhodčí soudy často řeší velké množství sporů jednoho žalobce. Zadávání základních údajů o žalobci je 

rychlé díky nahrávání dat z ARESu, formulář však obsahuje řadu dalších položek, které se musí vyplnit 

ručně. Bylo by potřeba zajistit, aby se tyto položky také zadávaly pouze jednou. 

5.3.3 Změna databázového serveru 

I když použitý Microsoft Sql Server Compact podporuje úložiště dat na síťovém disku, přináší toto řešení 

některá omezení. Především není možné mít k jednomu souboru otevřená připojení z více než jednoho 

počítače v síti. Aby tedy mohly pracovat dva počítače současně, neudržuje aplikace spojení k databázi, 

ale zavírá ho po každém dotazu. Navázání spojení však trvá poměrně dlouho a aplikaci celkově zpomalu-

je. Bylo by tedy dobré použít databázi vhodnou pro práci v síti, a případně ponechat edici Compact jako 

alternativu pro jednouživatelské instalace. 

5.3.4 Automatické aktualizace 

S rostoucím počtem uživatelů roste nutnost vyřešit automatické aktualizování aplikace. V současnosti 

uživatelé spouští aplikaci přímo ze síťových disků a aktualizace se pak provádějí připojením do sítí 

jednotlivých firem a nahráním nové verze na síťový disk. Toto je i při relativně malém počtu klientů 

neúnosné. Dalším požadavkem na rozšíření aplikace tedy bude implementace automatických aktualizací. 

To umožní instalaci aplikace přímo na počítače uživatelů, což urychlí start aplikace (zejména při využití 

VPN, které je v současné situaci téměř nepoužitelné). 

5.3.5 Možnost psaní Views bez kompilace 

Při práci s formuláři a šablonami řízení se ukázalo, že by jejich tvorbu výrazně urychlila možnost psát 

jednoduché Views přímo do popisu řízení, bez nutnosti kompilace knihovny řízení. Toho by šlo docílit 

buď rozšiřováním syntaxe elementu view, který nyní umožňuje pouze vkládat výsledky dotazů (viz 4.2.6), 

nebo zavedením skriptovacího jazyka do šablon řízení. 

5.3.6 Hlídání lhůt 

V právních řízeních vzniká řada lhůt, které si uživatelé musí hlídat. Lhůty se dají se rozdělit na dvě hlavní 

skupiny: buď se týkají akce, kterou musí do určitého data vykonat uživatel aplikace, nebo se čeká na 

jiného účastníka řízení. V obou případech je ale potřeba uživatele o blížící se lhůtě informovat. Bylo by 

možné napojení na nějaký existující kalendářový software, např. MS Outlook. 

5.4 Současný stav projektu 

Vývoj aplikace pokračoval také během dokončování této práce – z pochopitelných důvodů tu však 

nebylo možné poslední úpravy aplikace zahrnout. Vývojová verze byla oddělena od zde popisované 

přibližně tři měsíce před dokončením práce, a za tu dobu doznala značných změn. V této závěrečné 

kapitole uvedu jejich výčet. Některé z nich implementují návrhy z předchozí sekce. 
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5.4.1 Automatické aktualizace 

Byla vytvořena samostatná aplikace zajišťující automatické aktualizace ze serveru. Aktualizace jsou 

rozděleny do balíčků, které obsahují různé části aplikace, případně různá řízení. Dále má každý klient svůj 

balíček, kde jsou obsažena jeho specifická nastavení. Na straně serveru aktualizace poskytuje aplikace 

napsaná v php s využitím MySQL databáze. 

5.4.2 Přehledy přesunuty k řízením 

Definice přehledů řízení se přesunuly ze souboru klientských nastavení do adresářů popisů řízení (do 

souboru info.xml), každé řízení tedy může definovat jeden nebo více přehledů, přehledy mohou být 

parametrizovány a brzy přibudou definice filtrů. Je možné mít otevřených několik přehledů najednou. 

5.4.3 Oddělení subjektů od řízení 

Do formátu PFD přibyl nový element object, pomocí kterého se dají do řízení vložit odkazy na objekty 

v databázi. Ve struktuře FormDataTree pak tento uzel načítá příslušný podstrom z databáze, a to až ve 

chvíli, kdy je to potřeba (lazy loading). Této konstrukce se využívá při vkládání subjektů do řízení. 

Zobrazení elementu object v uživatelském rozhraní je možné nastavit pro konkrétní případy. V případě 

subjektů je uživateli nabídnuto založit nový subjekt nebo vybrat ze stávajících. 

Formuláře subjektů jsou popsány ve stejném formátu jako formuláře řízení (viz apendix A) a jejich data 

se ukládají do stejné tabulky databáze, která se z Projects přejmenovala na Forms. Přibyla tabulka vazeb 

jednotlivých záznamů v databázi, je tedy možné např. vypsat všechna řízení vybraného subjektu. 

5.4.4 Nastavení jednotlivých řízení 

Do adresáře popisu řízení přibyl nový soubor, který definuje formulář uživatelského nastavení řízení. 

Například u rozhodčího řízení je možné nastavit různé části jednacího řádu, seznam rozhodců, způsoby 

výpočtu rozhodčího poplatku apod. Nastavení je potom pomocí elementu object připojeno k datové 

struktuře řízení, je tedy dostupné v šablonách a formulářích. Aby bylo možné ve formuláři řízení zobrazit 

např. selectbox s výběrem rozhodců, byla vytvořena nová konstrukce popsána v dalším bodě. 

5.4.5 Prvek dynamicSelect 

Kromě elementu object přibyl do formátu PFD nový prvek dynamicSelect, který umožňuje uživateli 

vybrat konkrétní položku z vícenásobné skupiny. V uživatelském rozhraní se prvek vykreslí jako selectbox 

se seznamem skupin (resp. zobrazí jejich výchozích View). Ve struktuře FormDataTree pak uzel dynamic-

Select přesměrovává dotazy do aktuálně vybrané skupiny. Aby byla zaručena konzistence dat, ukládá 

nyní třída FormData u každé položky vícenásobné skupiny její jedinečné id. Při smazání položky nedojde 

k odstranění z dat formuláře, pouze se nastaví příznak deleted. Pokud tedy uživatel smaže z nastavení 

rozhodce, který už pro firmu nepracuje, ve starých řízeních nadále zůstane vybrán. 
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5.4.6 Kešování dotazů řízení do sloupečků databáze 

V zájmu urychlení načítání přehledu řízení a umožnění filtrace řízení bylo do tabulky Forms přidáno cca. 

60 sloupečků cache_levelN_M, kde N značí úroveň řízení v hierarchii řízení a M je číslo sloupečku (pro 

každou úroveň cca. 20 sloupečků). Do popisu řízení (info.xml) pak přibyl seznam dotazů, které se mají 

kešovat. Ve třídě ProjectType jsou metody, které převedou dotaz na jméno sloupečku v databázi, je-li 

dotaz kešován. Třída FormData a struktura FormDataTree vzniká, až když je to nutné. Především se tedy 

nevyvářejí pro každou položku přehledu řízení, jehož všechny sloupečky se kešují. 

5.4.7 Hromadné šablony 

Přibyla možnost generování šablon pro více řízení najednou. Jednoduše se pomocí kláves Ctrl a Shift 

označí v přehledu více řízení a vybere se šablona, ve které pak mohou být obsaženy data ze všech 

vybraných řízení. Hlavní motivací k tomuto rozšíření byla potřeba generování obálek s adresami 

žalovaných z většího počtu řízení a příslušných poštovních archů. 

5.4.8 Podpora nové databáze 

Byla zavedena podpora Microsoft SQL Serveru. Zároveň byla zachována podpora edice Compact pro 

jednouživatelské instalace. 

5.4.9 Podpora JavaScriptu v souboru form.xml 

Výpočty Views je nyní možné psát přímo v jazyce JavaScript. Za tímto účelem vznikla třída JScriptEvalua-

tor napsaná v jazyce JScript .Net, která vytváří pro volání skriptu příslušný kontext, (např. zpřístupní 

skriptu příslušný podstrom FormDataTree) a pak spustí JavaScriptový kód pomocí funkce eval.  

5.4.10 Zrychlení startu aplikace 

Přesunutím různých činností z doby startu aplikace až do chvíle, kdy je nutné je vykonat, se podařilo 

výrazně urychlit start aplikace. 

5.4.11 Dvě nová řízení  

Byla vytvořena dvě nová řízení: akviziční řízení a řízení pro správu pohledávek. V brzké době začnou 

práce na tvorbě dalších řízení pro advokátní kanceláře. 
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A. Adresář popisu řízení 

Jednotlivé typy řízení jsou popsány v adresářích, které obsahují informace o řízení, definici formuláře 

řízení a šablony dokumentů. V tomto apendixu bude popsána struktura těchto adresářů. 

Adresáře popisů řízení se nachází na adrese [Klient]/system, kde [Klient] je tzv. klientský adresář. Cestu 
k němu lze nastavit v soubor Praetor.exe.config a standardně je nastavena na hodnotu "../Klient". Na 
přiloženém CD se tedy adresáře řízení nachází v /Praetor/Klient/system. 

A.1 Struktura adresáře 

Následující tabulka obsahuje přehled součástí adresáře popisu řízení. Jednotlivé položky budou 

podrobněji popsány dále. 

/info.xml Základní informace o řízení 
/form.xml Popis formuláře řízení 
/inc Adresář vkládaných částí formuláře 
/templates Adresář šablon řízení 
/viewsactions.dll Knihovna s Views a Actions řízení 

A.2 Dědičnost řízení 

Jedním z údajů uvedených v souboru info.xml je název rodičovského řízení, řízení jsou tedy uspořádána 

do stromové struktury. Té se využívá jednak při zpracování souboru form.xml, který vlastně místo popisu 

formuláře popisuje změny ve formuláři oproti rodičovskému řízení, a také u šablon – do řízení se 

automaticky přidají všechny šablony rodičovského řízení. 

Smyslem této hierarchie je vymezení společných částí formulářů a společných šablon souvisejících řízení. 

Pokud například konstatujeme, že všechna právní řízení obsahují spisovou značku, stav, předmět řízení a 

poznámku, můžeme zobrazit přehled všech právních řízení s těmito položkami, protože nám společný 

předek garantuje jejich existenci. 

A.3 Soubor info.xml 

Soubor info.xml má následující podobu: 
 
<ProjectType name="RozhodciRizeni_1" revision="1"> 

  <Label>Rozhodčí Řizení</Label> 

  <MinAppVersion>1.2</MinAppVersion> 

  <Parent>ObecneRizeni_1</Parent> 

</ProjectType> 

 
Hodnota atributu name kořenového elementu obsahuje název řízení, atribut revision verzi (revizi) popisu 
řízení. Popisy řízení musí zůstat mezi jednotlivými revizemi kompatibilní, pokud tedy potřebujeme udělat 
zásadní změnu struktury řízení, musíme založit nový typ řízení. Z tohoto důvodu je součástí názevu řízení 
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také číslo značící hlavní verzi – program toto číslo nebere v potaz a RozhodciRizeni_1 a RozhodciRizeni_2 
bere jako dvě různá řízení. 
 
Element Label určuje název řízení, jak se zobrazí v uživatelském rozhraní. Element MinAppVersion 
obsahuje číslo minimální verze aplikace, která toto řízení umí otevřít. V Elementu Parent je uveden 
název rodičovksého řízení. 

A.4 Soubor form.xml 

Tím se dostaváme k nejdůležitějšímu souboru v popisu řízení, souboru form.xml. Jak již bylo popsáno 

v sekci A.2, soubor obsahuje seznam změn oproti PFD rodičovského řízení. Pokud je řízení na nejvyšší 

úrovni (nemá v souboru info.xml element Parent), vychází se z následujícího prázdného PFD: 

<form id='form' style='tabcontainer' /> 

Následuje ukázka souboru form.xml 

<changes> 

  <attr target="some_group" name="hidden" value="true" /> 

  <append target="form"> 

    <group style="tab" labek="Nový tab"> 

      <item name="item1" label="Položka formuláře" /> 

    </group> 

    <group style='tab' label='Žalobce' name='Zalobce' src='Subjekt_3.xml' /> 

  </append> 

</changes> 

Kořenovým elementem je element changes, který může obsahovat elementy append a attr. Ty mají oba 

povinný atribut target, který ukazuje na nějaký element v původním xml dokumentu (hodnota atributu 

target se musí shodovat s hodnotou atributu id původního elementu.) 

Element attr mění hodnotu některého atributu původního elementu. Jméno atributu je určeno 

atributem name, nová hodnota atributem value. V ukázkovém kódu tedy nové řízení skryje skupinu 

rodičovského řízení označenou some_group. 

Element append vloží svůj obsah za obsah původního elementu. Protože všechna řízení vycházejí 

s prázdné skupiny s id = "form", vloží kód v ukázce dva nové taby na konec formuláře rodičovského 

řízení.  

Formát souboru form.xml dále umožňuje vkládání opakovaných částí formuláře. Libovolný element 

může obsahovat atribut src, který určuje jméno souboru (bez cesty), jehož obsah se vloží dovnitř 

elementu. Soubory se hledají v adresáři /inc popisu řízení. Jméno kořenového elementu vkládaného 

souboru se musí shodovat se jménem elementu, do kterého je obsah vkládán. Atributy těchto dvou 

elementů jsou sloučeny, přičemž pokud je atribut definován v obou elementech, má větší prioritu 

element, do kterého se vkládá. Toto vkládání souborů probíhá ještě před aplikací změn attr a append na 

rodičovské řízení. 
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A.5 Adresář templates 

V adresáři /templates jsou šablony řízení ve formátu MS Word. Šablony mohou být uspořádány do 

stromové struktury. Tento strom se pak zobrazí v postraním okně šablon v aplikaci (třída TemplatesWin). 

A.6 Soubor ViewsActions.dll 

Tento soubor, tzv. knihovna řízení, obsahuje Views (viz 4.2.6) a Actions (viz 4.2.9), které se používají ve 

formuláři řízení. Typicky tedy obsahuje různé výpočty a transformace dat, na které nestačí možnosti 

dotazů na FormData. 

Knihovna musí obsahovat třídu pojmenovanou ProjectTypeDll implementující rozhraní IViewsActions 

z projektu Interfaces. 

Zdrojové kódy knihovny rozhodčího řízení jsou umístěna v projektu RozhodciRizeni, tedy v adresáři 

/Zdrojové kódy/RozhodciRizeni na přiloženém CD. 
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