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Specifikace služby OOS_CIS01B 

 

Popis funkcionality  

 Jedná se o veřejnou webovou službu bez autentizace uživatele 
 Služba je poskytována uživatelům komerčního SW prostředím EPO MZE 
 Služba slouží k získání vybraných číselníků z Informačního  systému odboru osiv a sadby 

ÚKZÚZ (ISOOS), které jsou nezbytné pro použití v ostatních OOS službách. 
 
Přehled poskytovaných číselníků 

Název číselníku Popis 

Druh Názvy druhů zemědělských plodin 

Jednotka Výčet povolených měrných jednotek 

Návěska Seznam typů návěsek využívaných v žádosti o uznání porostu 

Kategorie Výčet kategorií 

Generace Výčet typů generací 

Obal Výčet typů obalů využívaných v jednotlivých žádostech  

Chemické ošetření Výčet způsobů chemického ošetření osiv 

Certifikát Výčet typů certifikátů 

Metoda laboratorní zkoušky Výčet typů metod zkoušek u lab. zkoušení osiv 

Typ zkoušky Výčet typů zkoušek 

Rod a úprava řepy krmné  

Rod a úprava cukrovky  

Laboratoř Přehled laboratoří, které mohou provádět lab. zkoušení osiv 

Čistička Přehled čističek, které jsou registrovány v systému ISOOS. 

Typ žádosti o tisk návěsky  

Typ návěsky Typ návěsky při podání žádosti o tisk návěsek – OOS_PZN01A 

Jazyk  

Způsob odběru  

Odrůda 
Výčet odrůd, které jsou registrovány v systému ISOOS. Ke každé 
odrůdě je informace o vazbě na konkrétní druh plodiny. 

 
 
 

Délky, datové typy a případné další restrikce budou specifikovány v rámci 
publikovaného XSD. 

 
Request 
 

Jméno Počet Popis 

Ciselniky 1..1 Dotaz na vrácení obsahů číselníků 

 
 

Response 
 

Jméno Počet Popis 

CiselnikCol 1..1 Kolekce číselníků 

|__Ciselnik 0..N Číselník 

|__ |__Nazev 1..1 Název číselníku 

|__ |__CiselnikPolozkaCol 0..1 Kolekce položek číselníku 

|__ |__ |__CiselnikPolozka 0..N Položka číselníku 

|__ |__ |__ |__Kod 1..1 Kód položky 

|__ |__ |__ |__Nazev 0..1 Název položky 

|__ |__CiselnikOdrudaCol 0..1 Kolekce položek číselníku odrůd s vazbou na druh 

|__ |__ |__CiselnikOdruda 0..N Položka číselníku odrůd s vazbou na druh 
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Jméno Počet Popis 

|__ |__ |__ |__KodDruh 1..1 Kód druhu 

|__ |__ |__ |__Kod 1..1 Kód odrůdy 

|__ |__ |__ |__Nazev 1..1 Název odrůdy 

 
V případě neúspěchu je vracena informace jako ESBServerError s popisem chyby.  
 
 


