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Specifikace služby OOS_ZUP01B 

 

Popis funkcionality  

 Jedná se o veřejnou webovou službu s autentizací uživatele – autentizace uživatele bude 
realizována buď pomocí digitálního podpisu (XML signature) nebo hashovanou zprávou 
obsahující jméno a heslo uživatele 

 Služba je poskytována uživatelům komerčního SW prostředím EPO Mze 
 Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání množitelského porostu 

do IS OOS  
 Oproti verzi A obsahuje již strukturovanou odpověď s on-line odpovědí 

 
 

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

 
Request 
 

Jméno Počet Popis 

ZadostUznaniPorostu 1..1 Žádost o uznání porostu 

|__CisloZadosti 1..1 Číslo žádosti 

|__RokUznavacihoRizeni 1..1 Rok uznávacího řízení 

|__MnozeniOECD 1..1 Množení OECD 

|__Sestupnit 1..1 Sestupnit 

|__Druh 1..1 Druh 

|__ |__Kod 0..1 Kód druhu 

|__ |__Nazev 1..1 Název druhu 

|__Odruda 1..1 Odrůda 

|__ |__Kod 0..1 Kód odrůdy 

|__ |__Nazev 1..1 Název odrůdy 

|__Kategorie 1..1 Ketegorie 

|__ |__Kod 1..1 Kód kategorie 

|__Generace 1..1 Generace 

|__ |__Kod 1..1 Kód generace 

|__PobockaUkzuz 1..1 Pobočka ÚKZÚZ 

|__ |__Kod 1..1 Kód pobočky ÚKZÚZ 

|__PoverenaOsoba 0..1 Pověřená osoba 

|__ |__Nazev 1..1 Název pověřené osoby 

|__Zadatel 1..1 Žadatel 

|__ |__ID_SZR 0..1 ID-SZR žadatele 

|__ |__Kod 1..1 Kód žadatele 

|__ZadatelProvozovna 0..1 Provozovna žadatele 

|__ |__Kod 1..1 Kód provozovny 

|__ |__Nazev 1..1 Název provozovny 

|__MnozitelskaPlocha 1..1 Množitelská plocha 

|__ |__Mnozitel 1..1 Množitel 

|__ |__ |__Kod 1..1 Kód množitele 

|__ |__ |__Nazev 1..1 Název množitele 

|__ |__Identifikace 1..1 Identifikace 

|__ |__Vymera 1..1 Výměra 
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|__ |__ |__Hodnota 1..1 Hodnota 

|__ |__ |__Jednotka 1..1 Jednotka 

|__ |__ |__ |__Kod 1..1 Kód jednotky 

|__ |__Okres 1..1 Okres 

|__ |__ |__Kod 1..1 Kód okresu 

|__ |__KU 1..1 Katastrální území 

|__ |__ |__Kod 0..1 Kód katastrálního území 

|__ |__ |__Nazev 1..1 Název katastrálního území 

|__PuvodOsivaCol 1..1 Seznam původu osiva 

|__ |__PuvodOsiva 0..N Původ osiva 

|__ |__ |__CisloRozhodnuti 1..1 Číslo rozhodnutí 

|__ |__ |__Mnozstvi 1..1 Množství 

|__ |__ |__Jednotka 0..1 Jednotka 

|__ |__ |__ |__Kod 1..1 Kód jednotky 

|__PredplodinaCol 1..1 Seznam předplodin 

|__ |__Predplodina 0..N Předplodina 

|__ |__ |__Nazev 1..1 Název 

|__ |__ |__Rok 1..1 Rok 

 
 

Response 
 

Jméno Počet Popis 

VysledekUlozeni 1..1 Výsledek uložení 

|__Ulozeno 1..1 Informace o uložení bez chyb 

|__ChybaCol 1..1 Kolekce chyb 

|__ |__Chyba 0..N Chyba 

|__ |__ |__Popis 1..1 Popis chyby 

|__ |__ |__Detail 0..1 Detail chyby 

 
 

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


