
Specifikace služby WS RVI_VIZ01A (VOC import zatřídění) 

Popis funkcionality 

 Název služby RVI_VIZ01A 

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

 EPO po ověření vkládá data do elementu  „Data/ID_SZR“ a LOGIN do SigningSubject 

 Webová služba obsahuje metodu:  

o pro vkládání rozhodnutí - TYPZPRACOVANI je V. Služba poskytuje rozhraní 
pro vkládání rozhodnutí o zatřídění vín VOC do Registru vinic. Při vkládání 
jsou data podrobena kontrole a vložena, při pozitivním chybovém nálezu je 
vracen výpis chyb. 

o pro ověření rozhodnutí -  TYPZPRACOVANI je O. Služba umožňuje ověřit 
data vůči Registru vinic na základní kontroly bez vložení do DB RV. Odpověď 
vrací výpis chyb. 

 Tvrdé chyby vypisují seznam chyb, měkké chyby vypisují chyby a zároveň ukládají. 

Tvrdé chyby:  

 Nevyplnění povinných polí 

 Nedodržení požadovaného formátu pole 

 Existence stejného kódu zatřídění (KODZATRIDENI) 

 Existence stejné šarže u subjektu (SARZE) 

Měkké chyby: 

 Nedohledaná vinice pro dané VOC 

 Nedohledaná odrůda pro dané VOC a vinici, ad. 

 

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

Datová struktura request RVI_VIZ01A 

 

Jméno Počet Popis 

REQUEST 1..1 Vlastní dotaz 

|__ID_SZR 1..1 Identifikátor SZR uživatele 

|__TYPZPRACOVANI 1..1 Typ zpracování: O - ověření / V - vložení 

|__ROZHODNUTI 1..1 Rozhodnutí 

|__ |__KODROZHODNUTI 1..1 Kód rozhodnutí 

|__ |__DATUMROZHODNUTI 1..1 Datum rozhodnutí 

|__ |__ID_SZR_VYROBCE 1..1 Identifikátor SZR výrobce 

|__ |__ZATRIDENYVZOREK 1..N Zatříděný vzorek 

|__ |__ |__KODZATRIDENI 1..1 Kód zatřídění 

|__ |__ |__OBCHODNIOZNACENIVINA 0..1 Obchodní označení vína 

|__ |__ |__ROCNIKSKLIZNE 1..1 Ročník sklizně 

|__ |__ |__MNOZSTVIVINA 0..1 Množství vína [l] 

|__ |__ |__POCETLAHVI 0..1 Počet lahví [ks] 

|__ |__ |__SARZE 0..1 Šarže 

|__ |__ |__ALKOHOL 0..1 Alkohol [%] 

|__ |__ |__CUKR 0..1 Cukr [g/l] 

|__ |__ |__KYSELINY 0..1 Kyseliny [g/l] 



|__ |__ |__EXTRAKT 0..1 Bezcukerný extrakt [g/l] 

|__ |__ |__CISLOROZBORU 0..1 Číslo rozboru 

|__ |__ |__DOKUMENTPROTOKOL 0..1 Dokument protokol ve formátu BASE64 

|__ |__ |__HROZNY 1..N Použité hrozny 

|__ |__ |__ |__NAZEVODRUDY 1..1 Kód odrůdy 

|__ |__ |__ |__REGISTRACNICISLOVINICE 1..1 Registrační číslo vinice 

|__ |__ |__ |__CUKERNATOST 1..1 Cukr hroznový [°ČNM] 

|__ |__ |__ |__CISLOOVERENISZPI 1..1 Číslo ověření SZPI 

|__ |__ |__ |__OVERENIDOKUMENT 0..1 Dokument ověření hroznů SZPI ve formátu BASE64 

|__ |__DOKUMENTROZHODNUTI 0..1 Dokument rozhodnutí ve formátu BASE64 

Response 1..1 Odpověď 

|__Vysledek 1..1 Výsledek načtení True - OK / False - obsahuje chybu pro kterou nelze uložit 

|__Chyba 0..N Chyba 

|__ |__Typ 1..1 Typ chyby: Tvrdá - data nelze uložit / Měkká - data uložena 

|__ |__Popis 1..1 Vlastní popis chyby 

 


