
 

Specifikace služby RVI_VOC01A (VINO_ORIGINALNI_CERTIFIKACE) 

Popis funkcionality 

 Název služby RVI_VOC01A 

 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 

 WS zpřístupní data na základě potvrzení vlastníka dat na PF (po přihlášení na PF označí subjekt 
např. vinice jako dostupné pro VOC). 

 Služba poskytuje data evidovaná v Registru vinic k příslušnému VOC 

o odrůdy v rámci VOC 

o subjekty v rámci VOC 

 vinice subjektu v rámci VOC 

 

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

 

Datová struktura request RVI_VOC01A 

 

Jméno Počet Popis 

REQUEST 1..1 Vlastní dotaz 

|__SZRID 1..1 Identifikátor SZR uživatele 

|__GETDATA 1..1 Typ dotazu 1 - vráti data k uvedenému SZRID 

Response 1..1 Odpověď 

|__ODRUDY 0..N Element Odrůd 

|__ |__KOD_ODRUDY 1..1 Kód odrůdy 

|__ |__NAZEV_ODRUDY 1..1 Název odrůdy 

|__ |__D_PLATNOSTI_OD 1..1 Datum zařazení odrůdy do VOC 

|__ |__D_PLATNOSTI_DO 0..1 Datum platnosti odrůdy ve VOC do 

|__SUBJEKTY 0..N Element Subjektů 

|__ |__SZRID_SUBJEKTU 1..1 Identifikátor SZR subjektu 

|__ |__NAZEV_SUBJEKTU 1..1 Název subjektu  

|__ |__D_PLATNOSTI_OD 1..1 Datum zařazení subjektu do VOC 

|__ |__D_PLATNOSTI_DO 0..1 Datum platnosti subjektu ve VOC 

|__ |__VINICE 0..N Element viníc 

|__ |__ |__ID_VINICE 1..1 Identifikátor vinice 

|__ |__ |__REGISTRACNI_CISLO 1..1 Registrační číslo vinice 

|__ |__ |__SZRID_VLASTNIKA 1..1 Jednoznačn  identifikátor vlastníka dle SZR  

|__ |__ |__PLOCHA_CELKOVA 1..1 Celková plocha vinice 

|__ |__ |__NAZEV_VLASTNIKA 1..1 Název vlastníka 

|__ |__ |__D_PLATNOSTI_OD 1..1 Platnost vinice ve VOC od. 

|__ |__ |__D_PRERUSENI_OD 0..1 Platnost vinice přerušené od ve VOC. 

|__ |__ |__D_PLATNOSTI_DO 0..1 Platnost vinice ve VOC do. 

|__ |__ |__REZIM_HOSP 0..1 Režim hospodaření 

|__ |__ |__SKLADBA 0..N Element skladeb 

|__ |__ |__ |__KOD_ODRUDY 1..1 Kód odrůdy 

|__ |__ |__ |__NAZEV_ODRUDY 1..1 Název odrůdy 

|__ |__ |__ |__PLOCHA 1..1 Plocha skladby 

|__ |__ |__ |__ROK_VYSADBY 1..1 Rok v sadby 

 


