
Specifikace služby RVI_PPR01B (PROHL_PRODUKCE) 
 

Popis funkcionality 
 
Jedná se o veřejnou webovou službu s autentizací uživatele – autentizace uživatele je realizována 
hashovanou zprávou obsahující jméno a heslo uživatele na portál farmáře. 
 
Službu poskytuje uživatelům komerčního SW EPO – služba je zveřejněna na URL adrese: 

 TEST: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx 

 PROD: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx 
 
Služba zabezpečuje předání dat z lokálního SW do Registru vinic – ve volání se poskytují data, v 
odpovědi se propaguje stav přijetí dat do registru vinic včetně případných chybových stavů. 
 
Název služby na ESB serveru: RVI_PPR01B 
Věcný název: PROHL_PRODUKCE 
Režim poskytování odpovědi: on-line – synchronní služba 
Typ služby: proxy služba 
Konzument: aplikace třetích stran prostřednictvím EPO serveru 
Zdroj: RV 
 

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

Request 
 
Jméno Počet Popis 

SZRID 1..1 Identifikátor SZR podávajícího subjekt 

ROK 1..1 Rok za který je prohlášení podáváno v rozmezí 2011 - aktuální 

VLASTNI 0..N Vlastní produkce 

|__REGISTRACNI_CISLO 1..1 Registrační číslo vinice (formát 999999/9999) 

|__HROZNY 0..1 Vlastní hrozny [kg] 

|__VINOBIL 0..1 Vyrobené víno - bílé [l] 

|__VINOCER 0..1 Vyrobené víno - červené [l] 

|__MOSTBIL 0..1 Vyrobený hroznový mošt - bílý [l] 

|__MOSTCER 0..1 Vyrobený hroznový mošt - červený [l] 

|__OSTATNI 0..1 Vyrobené ostatní výrobky [l] 

|__TYPVYR 1..1 Typ výrobku 

NAKUP 0..N 
Nákup od dodavatelů. Musí být vyplněn alespoň jeden z identifikátorů dodavatele (DOD_ID_SZR, 
DOD_RC, DOD_IC) 

|__DOD_CISLO 1..1 Pořadové číslo dodavatele 

|__DOD_ID_SZR 0..1 Identifikátor SZR dodavatele 

|__DOD_IC 0..1 IČ dodavatele 

|__DOD_RC 0..1 Rodné číslo dodavatele (bez lomítka) 

|__DOD_OST_UDAJE 0..1 Ostatní údaje o dodavateli. Musí být vyplněn v případě nákupu z EU nebo třetích zemí. 

|__NAKUP 1..1 Nákup z ČR  = 1, EU = 2, třetí země = 3 

|__REGISTRACNI_CISLO 0..1 Registrační číslo vinice (formát 999999/9999) 

|__NAKUP_HROZNY 0..1 Nákup hroznů [kg] 

|__NAKUP_MOST 0..1 Nákup moštu [l] 

|__NAKUP_VINO 0..1 Nákup vína [l] 

|__NAKUP_RMUT 0..1 Nákup rmutu [l] 

|__PRUVODNI_DOKLAD 1..1 Číslo průvodního dokladu (nákupního lístku) 

|__VI1_VI2 0..1 Doklad VI1, VI2. Pole je povinné v případě nákupu ze třetích zemí. 

|__TYPVYR 1..1 Typ výrobku 

|__VINOBIL 0..1 Vyrobené víno - bílé [l] 

|__VINOCER 0..1 Vyrobené víno - červené [l] 

|__MOSTBIL 0..1 Vyrobený hroznový mošt - bílý [l] 

|__MOSTCER 0..1 Vyrobený hroznový mošt - červený [l] 

|__OSTATNI 0..1 Vyrobené ostatní výrobky [l] 

https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx
https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/Online/vOKOsrv.aspx


 
 

Response 
 
Jméno Počet Popis 

VYSLEDEK 1..1 Výsledek zpracování načtení do registru 

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


